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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE
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- o pewnej historii
- o czymś czego nie pojmuję.
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- o Putinie mówią
- o tym się popier…

Wyszyński

- o drogach do Elbląga

Trzciński
Kiedy już zaginęło.
A po wielu latach
Kiedy już minęło
Kiedy już odeszło
W diablo upłynęło
Kiedy już na prawdą
Zginęło przepadło
Kiedy już zaginęło
I będzie to trwało
Kiedy już…
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-

-
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Wybieralska
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- o Chełmońskim
- o zapowiedziach
„Tajnych blizn”
- o „Tajnych bliznach”
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Od Redakcji

T

ym razem, to już drugie wydanie OBI, w którym opisujemy wg zamierzeń, Zakładu Emerytalno-Rentowy MSWiA, i ich zamiary wysuwane w stosunku do funkcjonariuszy przyjętych do
pracy z służbach przed 2 stycznia 1999 r. W ulotkach (10 szt.) zamieszczono o wiele więcej zapisów
niż jestem gotów w tym felietonie wymienić.
W części OBI, która opisuje powody i wydarzenia związane z działalnością ZER MSWiA, dano
temu instytucyjnemu organowi państwowemu organizację i prowadzenie (poprzez odwołania) coraz więcej. Sądy, które rozpatrują takie sprawy odwoławcze, które nie bacząc na pytania i zapytania, znajdują sposoby prawne i sądowe do przywrócenia spraw
już nabytych - przed wieloma laty nabytych.
A nabyto, te sprawy, już w czasie kiedy jeszcze nie było, kiedy sprawy te nie leżały jeszcze w
„zakresie obowiązków naprawczych” obecnego Rządu. Jeszcze nie leżały na biurkach, „jako te najpewniejsze” które nie dało się tak szybko wykonać, tak
szybko trzeba było nowe ustawy, nowe przepisy zapisy w tych ustawach. Stąd też nowe, te „nowe”
ustawy, stąd też te zawarte też tam zawarte są w
nich całkiem nowe ustalenie i zasady naliczania
stawek emerytalnych, emerytur mundurowych i
emerytur przy przejściach na „zasłużoną bo lepszą”.
I na koniec, już tylko trochę. O tym jak, i w
jaki sposób, sprawy doszły do tego, że wymienia się
w „Represjonowanych”, jako te, co do których tak
zmieniło się nastawienie, tak zmieniło się odpuszczenie spraw i zasad. Bo nie mówi się przecież: o:
naruszeniu praw, o wykroczeniach, o spojrzeniu z
innej strony talerza…

Z

aognia się spór między „Lewicą” i PPS. Z
„Lewicy” wychynął poseł Andrzej Rozenek i
przeniósł się do Polskiej Partii Socjalistycznej.
Po tym jak posłowie „Lewicy” pozbyli się z „ich” partii pana Andrzeja - więc cóż on miał zrobić.
„Nic robiąc” pozostał by, w „dawnej” swojej
partii jako: „nic nie robiący”.
A sprawa poszła o nieco za daleko. Zebrało się
tego jakoś sporo i wyszło na to, że za jedną i drugą
ustawę „sprawę PO i PiS” zapłacą ci sami posłowie.
Ci sami posłowie, co nad jej uchwaleniem głosowali.
A że „Lewica” chce, by za drugą i pierwszą ustawę
zapłacono różnie, a Andrzej Rozenek chce by ustawę
opłacono po równo.
I tak się sprawy toczą, i tak się sprawy mają.
Jedni chcą, by ta i druga strona, wykazały się jakąś
tolerancją do poszkodowanych. Bo przecież, ta
pierwsza i druga strona, będą musiały ponieść odszkodowania, bo przecież obie strony zasłużyły sobie
na fakt potępienia, na obrazę uczuć rodzinnych, bo
przecież „obie strony” mają za co przepraszać… i nie
tylko tych którym ten ciężki okres udało się przeżyć
i dotrwać do chwili obecnej.
Jerzy K Kowalewicz

Sprawą oczywistą jest, że opinie i poglądy zawarte w publikowanych w OBI tekstach,
są osobistymi opiniami i poglądami ich autorów
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Koleżanki i Koledzy!
Mundurowi!
Facebook
1. Udało się wygrać z IPN (dużo w
tym zasługi nieocenionego Kazimierza Pięty!)! Po czterech latach
walki w sądach Instytut będzie
musiał odpowiedzieć na pytania,
które zadałem w 2018 roku
(jeszcze jako zastępca redaktora
naczelnego Tygodnik NIE). Na
dodatek prezes IPN został ukarany grzywną! Niby nic wielkiego,
ale każde zwycięstwo z aparatem
pisowskiej władzy cieszy.
Treść wyroku:
"Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w
składzie: Przewodniczący: Sędzia
NSA Przemysław Szustakiewicz
(spr.) Sędziowie: Sędzia
NSA Małgorzata Masternak-Kubiak Sędzia del.
WSA Dariusz Chaciński
po rozpoznaniu w dniu
31 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w
Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej
A.R. — zastępcy redaktora naczelnego [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 14
marca 2019 r., sygn. akt
II SAB/Wa 672/18 w sprawie ze
skargi A.R. — zastępcy redaktora
naczelnego [...] na bezczynność
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w
przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1.
uchyla zaskarżony wyrok i zobowiązuje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do rozpoznania wniosku
z dnia 26 czerwca 2018 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia
wyroku wraz z aktami sprawy; 2.
stwierdza, że Prezes Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Nardowi

Polskiemu dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku z
dnia 26 czerwca 2018 r.;
2. stwierdza, że bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
3. zasądza od Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na rzecz A.R. —
zastępcy redaktora naczelnego
[...] kwotę 1037 (jeden tysiąc
trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego."

4. Jak wiadomo, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane.
Koledzy posłowie z partii Pana
Czarzastego, usiłując przypodobać się środowisku mundurowych, walneli dwie gafy. Najpierw
złożyli na sejmowej komisji wniosek zmieniający ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym, zakładajacy przelicznik 1,3 proc. do 1990
roku, a potem 0,7 (sic!). Obydwa
wnioski zawierały sformułowanie
o "służbie na rzecz totalitarnego
państwa" i obydwa nie likwidowały tzw. gilotyny obniżającej
świadczenia do średniej ZUSowskiej. Obydwa wnioski zostały
złożone z głupia frant - przy oka-
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zji zmian ustawy nie dotyczących
w żadnym zakresie naszej sprawy.
Takie, nie uzgodnione z nikim i
nieprzemyślane działania, spowodowały ostrą reakcję Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Federacja Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP wystosowała do Pana Czarzastego list
protestacyjny, podpisany przez
przewodniczącego
Zdzisława
Czarneckiego.
Zachęcam do jego uważnej lektury : https://www.fssm.pl/nietedy-droga-towarzysze
A kolegów z partii Pana
Czarzastego informuję, że
jak dotąd lewica była za
przelicznikiem 2,6 za
CAŁY okres służby, za
zniesieniem
"gilotyny"
ograniczającej świadczenia do średniej ZUSowskiej, oraz za wyeliminowaniem z obiegu prawnego
sformułowania
"służba na rzecz totalitarnego państwa". Moje środowisko polityczne pozostaje wierne tym postulatom, a partia Pana Czarzastego,
chyba z braku wiedzy, od nich
odstąpiła. Mam nadzieję, że ten
błąd zostanie szybko skorygowany. Najważniejsza jest sprawa, o
którą walczymy.
5. Życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt. Odnajdźcie jak najdłuższe chwile ukojenia i odpoczynku w towarzystwie Waszych
Rodzin i bliskich. Niech moc będzie z Wami!
Zawsze Wam oddany,
Andrzej Rozenek
Facebook
Warszawa, 16 kwietnia 2022 r.
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Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę.
Oto, ile osób wygrało.
Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Oto, ile osób wygrało (wyborcza.biz)
Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Po
obniżce świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa
PRL nie mogą dostawać więcej, niż wynosi średnia emerytura.
Niektórym obniżono jednak świadczenia do emerytury minimalnej
– dziś to ok. 1,1 tys. zł na rękę.
Decyzję o obniżkach dostało blisko 40 tys. osób, w tym 8 tys.
wdów i dzieci pobierających po funkcjonariuszach rentę rodzinną.
Leszek Kostrzewski

część sędziów uznała, że dopóki
TK nie wyda orzeczenia, nie będzie rozpatrywać pozwów. Ich
sprawy są więc zawieszone.
W międzyczasie w sprawie dezubekizacji wypowiedział się Sąd
Najwyższy.
16 września 2020 r. siedmiu sędziów Sądu Najwyższego orzekło,
że kryterium "służby na rzecz
totalitarnego państwa" - jako
podstawa obniżenia świadczeń powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie
indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem
Skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
Sprawę bada też Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Protest byłych funkcjonariuszy, którym obcięto emerytury w ramach ustawy
dezubekizacyjnej w dniu ogłoszenia wyroku trybunału Julii Przyłębskiej ws.
zgodności tej ustawy z konstytucją. Warszawa, 18 sierpnia 2022 r.
(Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl)

W

iększość osób, którym
obniżono
emeryturę,
złożyła odwołania do
Zakładu Emerytalno-Rentowego
MSWiA. Gdy to nie pomogło, odwołały się do sądu.
Blisko 4 tys. wygranych
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, powołując się
na dane sądów, podliczyło, że już
3848 emerytów wygrało przed
sądem okręgowym. Był wśród
nich m.in. generał Gromosław
Czempiński, który brał udział w
operacji "Samum", podczas której
pomógł ewakuować z Iraku amerykańskich żołnierzy. Od tych
wyroków zazwyczaj odwoływał się
MSWiA. W 774 przypadkach odwołania zostały oddalone i sąd

apelacyjny nakazał wypłacić
funkcjonariuszom pełną emeryturę. Prawdopodobnie wygranych
było więcej, ale sądy w Katowicach, Rzeszowie i Gdańsku dotychczas nie udostępniły publicznie swoich statystyk.
- Z danych sądowych wynika, że
ok. 4 tys. osób nie doczeka się
wyroku, bo zmarło - mówi Jana
Gaładyk ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Kilkanaście tysięcy spraw
zawieszonych
Niestety, kilkanaście tysięcy procesów jest w zawieszeniu. Dlaczego? Bo sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który do
dziś sprawy nie rozstrzygnął. A
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Do Europejskiego Trybunału
wpłynęły 23 skargi na dezubekizację. Trybunał już w połowie
marca 2021 r. wysłał do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych informację o skargach i poprosił polski rząd o ustosunkowanie się do zarzutów. Resort nie
odpowiedział "Wyborczej", czy i
jaką wysłał odpowiedź do Trybunału w Strasburgu.
W związku ze skargami do Strasburga polski rząd musi być przygotowany na wypłatę odszkodowań.
Skarżący się emeryci powołują się
m.in. na art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, według
którego każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym
terminie.
Tymczasem mimo że ustawa
dezubekizacyjna obowiązuje od
blisko czterech lat, tysiące poszkodowanych wyroku wciąż się
nie doczekało.
Leszek Kostrzewski
4 kwietnia 2022 r.
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Wygrywają z dezubekizacją, ale państwo potrąca im pieniądze.
"To jest kradzież"
Wygrywają z dezubekizacją, ale państwo potrąca im pieniądze. 'To jest kradzież' (wyborcza.biz)
Funkcjonariusze, którym zaniżono świadczenie w wyniku ustawy
dezubekizacyjnej, wygrywają w sądach. Problem w tym, że od wygranych spraw MSWiA potrąca im pieniądze. "To niedopuszczalne
w majestacie prawa" - grzmią organizacje mundurowych.
Leszek Kostrzewski

P

an Tomasz w służbach bezpieczeństwa PRL nie przepracował nawet jednego
dnia. Decyzję o zmniejszeniu
emerytury w związku z ustawą
dezubekizacyjną dostał z powodu
studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie. PiS uznał, że
kto studiował w Legionowie, ten
służył na rzecz totalitarnego państwa i należy go ukarać.
Panu
Tomaszowi
obcięto emeryturę z 4 tys. brutto do 2
tys. brutto. Mężczyzna podał
sprawę do sądu i wygrał. W marcu państwo zapłaciło mu wyrównanie za 4,5 roku zaniżonych
świadczeń. Ale nie tyle, ile mężczyzna się spodziewał.
- Wypłacono mi wyrównanie za
wszystkie miesiące od października 2017 r., kiedy weszła w życie
dezubekizacja. Tyle że od całej
sumy potrącono mi 9 proc. składki zdrowotnej - opowiada pan
Tomasz.
- Pytam się, jakim prawem. Przecież pełna 9-proc. składka obowiązuje od stycznia 2022 r., a mi
potrącono ją za niesłusznie odebrane świadczenia za wcześniejsze lata. Przecież gdyby mi zgodnie z prawem wypłacali wcześniej
tę pełną emeryturę, tobym nie
płacił 9-proc. składki zdrowotnej
- dodaje mężczyzna.

tek 32 proc., mimo że to są pieniądze za minione lata i gdyby je
dostali wówczas, nie przekroczyliby pierwszego progu podatkowego
- dodaje Czarnecki.
Federacja Stowarzyszeń Służb
Mundurowych zwróciła się do
Zakładu Emerytalnego MSWiA,
aby wpłynął na Ministerstwo Finansów w kwestii zwolnienia
zwracanych emerytur z 9-proc.
składki zdrowotnej i wyższego
podatku.
- Na razie nie dostaliśmy odpowiedzi, ale nie zamierzamy odpuszczać. Bo takie zachowanie
jest niedopuszczalne w majestacie prawa - mówi Czarnecki.
40 tys. osób
z obniżoną emeryturą
Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Po
obniżce świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa
PRL nie mogą dostawać więcej,
niż wynosi średnia emerytura.
Niektórym obniżono jednak
świadczenia do emerytury minimalnej – dziś to ok. 1100 zł na
rękę.
Decyzję o obniżkach dostało blisko 40 tys. osób, w tym 8 tys.
wdów i dzieci pobierających po
f u n k c j o n a r i u szach rentę rodzinną.

"To jest kradzież"
Zdzisław Czarnecki, prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP, takie działania
państwa określa jako kradzież.

Większość osób, którym obniżono
emeryturę, złożyła odwołania do
Zakładu Emerytalno-Rentowego
MSWiA. Gdy to nie pomogło, odwołały się do sądu.

- Coraz więcej dostajemy sygnałów, że ludzie wygrywają i mają
przywracane pełne emerytury, ale
muszą płacić pełną 9-proc. składkę zdrowotną, która obowiązuje
od tego roku. Ale to nie koniec
kradzieży. Ci, których wypłaty
przekraczają określony pułap,
wpadają w 32-procentowy próg
podatkowy i zabiera im się poda-

Prawie 4 tys. wygranych
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, powołując się
na dane sądów, podliczyło, że już
3848 emerytów wygrało przed
sądem okręgowym. Od tych wyroków zazwyczaj odwoływał się
MSWiA. W 774 przypadkach odwołania zostały oddalone i sąd
apelacyjny nakazał wypłacić
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funkcjonariuszom pełną emeryturę.
Niestety kilkanaście tysięcy procesów jest w zawieszeniu. Dlaczego? Bo sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który do
dziś jej nie rozstrzygnął. A część
sędziów uznała, że dopóki TK nie
wyda orzeczenia, nie będzie rozpatrywać pozwów. Ich sprawy są
więc zawieszone.
W międzyczasie w sprawie dezubekizacji wypowiedział się Sąd
Najwyższy.
16 września 2020 r. siedmiu sędziów Sądu Najwyższego orzekło,
że kryterium "służby na rzecz
totalitarnego państwa" - jako
podstawa obniżenia świadczeń powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie
indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia
podstawowych praw i wolności
człowieka.
Wyrok Sądu Najwyższego oznacza, że nie można karać obniżeniem emerytury wszystkich tylko
dlatego, że pracowali w danej instytucji - wymienionej w ustawie
dezubekizacyjnej i zaliczonej do
służby na rzecz totalitarnego państwa.
Teraz w każdej sprawie sądy będą
musiały badać, czy dany funkcjonariusz, pracując w danej instytucji, łamał prawa człowieka (a
więc np. działał przeciwko opozycji czy Kościołowi).
Leszek Kostrzewski
4 kwietnia 2022
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Dziś ruszyły wypłaty 13. emerytury.
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28210765,13-emerytura-bedzie-bez-podatku-wszystko-ododatkowym-swiadczeniu.html?_ga=2.266803342.1256247044.1648195044-1999079165.1646323763
Już w kwietniu ponad 9 mln emerytów i rencistów dostanie 13.
emeryturę. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z dodatkowym świadczeniem.
Leszek Kostrzewski

D

odatkowe świadczenie wypłacane jest wraz z kwietniową emeryturą. Pierwsi
emeryci dostaną je dziś na konta. Terminy wypłat przypadają na
1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień
miesiąca.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów od 13. emerytury
nie będzie pobierany podatek. To
oznacza więcej pieniędzy na kontach.
Skąd taka decyzja? Ministerstwo
tłumaczy, że od początku roku
wzrosła kwota wolna do 30 tys.
zł. To oznacza, że osoby mające
do 2,5 tys. zł brutto emerytury
nie płacą podatku. Jednak po
doliczeniu w kwietniu 13. emerytury takie osoby musiałyby jednak podatek zapłacić. Dlatego
resort 13. emeryturę z podatku
zwolni.
Ile wyniesie 13. emerytura?
Określenie „13. emerytura", którym posługuje się rząd, jest mylące. Dodatkowe świadczenie nie
będzie wynosić tyle samo, ile co
miesiąc dostają emeryci. Rząd
zapisał w ustawie, że każdy z
emerytów i rencistów dostanie
najniższe świadczenie wypłacane
przez ZUS. Od 1 marca wynosić
ono będzie 1338,44 zł brutto.
Tyle każdy senior dostanie. Od tej
kwoty nie będzie jednak pobrany
podatek, lecz jedynie 9 proc.
składki zdrowotnej.
Oznacza to, że na konta emerytów trafi 1217,98 zł netto.
- Zwolnienie od podatku 13. emerytury wydaje się zasadne. Trudno uzasadniać pobieranie podatku od środków wypłacanych
przez państwo, sfinansowanych z
podatków. W tym przypadku nie
jest to świadczenie pochodzące ze
składek, zatem nie ma argumentu, aby było tak samo traktowane. W kolejnym kroku należy
zwolnić 13. emerytury ze składki
zdrowotnej - mówi dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego.
Czy trzeba pisać wniosek?
13. emerytura będzie wypłacona
każdemu automatycznie, bez konieczności pisania wniosków do

ZUS, KRUS czy zakładów emerytalnych MON lub MSWiA. Każda z
tych instytucji sama naliczy emerytom, którzy jej podlegają, dodatkowe świadczenie.

Kto dostanie trzynastkę?
Dodatkowe świadczenie dostanie
9,8 mln Polaków. Oprócz ponad 5
mln emerytów będą to renciści, w
tym osoby na rentach socjalnych.
Świadczenie dostaną też osoby
pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ale także
Polacy na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, pomostówkach, świadczeniach przedemerytalnych oraz rentach rodzinnych.
13. świadczenie będzie przysługiwać też osobom na świadczeniach
matczynych.
W przypadku tzw. zbiegów emerytur z ZUS i KRUS dodatkowe
świadczenie wypłaci ZUS.
Czy osoby z wysokimi emeryturami też dostaną trzynastkę?
Nie będzie żadnego limitu. A to
oznacza, że dodatkowe pieniądze
dostaną zarówno rekordziści, którzy mają nawet 20 tys. zł emerytury, jak i posłowie, jak Jarosław
Kaczyński, który co miesiąc z
ZUS odbiera blisko 7 tys. zł.
Nie ma znaczenia, jak wysokie
mamy świadczenie z ZUS czy
KRUS. Pełne świadczenie dostanie więc też ok. 300 tys. Polaków,
którzy z powodu niskiego stażu
pracy dostają emeryturę poniżej
minimalnej.
Dopiero 12 maja skończę 60 lat
i przejdę na emeryturę. Czy też
mam prawo do trzynastki?
Tylko osoby, które złożą wniosek o
emeryturę przed 31 marca 2022 r.,
będą mogły liczyć na dodatkowe pieniądze. Gdy ZUS czy KRUS nasz
wniosek rozpatrzy pozytywnie, a więc
ustali, że mamy odpowiedni wiek - 60
lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) automatycznie będzie musiał wypłacić
trzynastkę.
To oznacza, że Polacy, którzy wiek
emerytalny osiągną w 2022 r., ale po
31 marca, dodatkowego świadczenia
nie dostaną.

Od roku mam przyznaną rentę,
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ale ze względu na to, że dorabiam i przekraczam limity, ZUS
mi ją zawiesił. Czy dostanę
trzynastkę?
Ktoś, kto ma zawieszoną rentę ze
względu na duże zarobki, nie dostanie
dodatkowego świadczenia. Zawieszenie renty czy wcześniejszej emerytury
następuje, gdy dorabiając, przekroczymy 130 proc. średniej płacy.

Po zmarłym mężu dostaję rentę
rodzinną. Taką samą rentę dostaje mój syn. Czy teraz każdy
z nas dostanie trzynastkę?
Gdy do renty rodzinnej uprawnionych
jest więcej osób, 13. emerytura zostanie równo podzielona. Jeśli więc renta
rodzinna wypada na dwie osoby matkę i syna - to każda z nich dostanie po 50 proc. dodatkowego świadczenia

Dostaję 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Obawiam się
jednak, że jak dostanę trzynastkę, to policzą mi to jako
dodatkowy dochód i 500 plus
stracę.
Nie ma takiej obawy. Trzynastka nie
będzie brana pod uwagę przy wypłacie 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Nie będzie też - jak zapisano w ustawie - wliczała się do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z
pomocy społecznej czy dodatek mieszkaniowy. Podając dochód na członka
rodziny, mamy prawa nie uwzględniać
trzynastki.

Czy 13. emerytura wlicza się do
dochodu, gdy chcę skorzystać z
Funduszu Alimentacyjnego?
Nie. 13. emerytura nie będzie brana
pod uwagę przy ubieganiu się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Mam rentę socjalną. Czy jak
dostanę trzynastkę, to rentę
stracę, bo przekroczę limit
przychodowy?
Trzynastka nie będzie doliczona do
przychodu, który decyduje o zawieszeniu prawa do renty socjalnej.
Na początku 2022 r. wnuczek poprosił mnie o podżyrowanie pożyczki.
Okazało się, że jej nie spłacał, i teraz
mam potrącenia komornicze. Obawiam się, że jak dostanę trzynastkę ,

to od razu zabierze mi ją komornik.
Zadłużeni seniorzy nie muszą się niepokoić. Z 13. emerytury nie będzie

można dokonywać potrąceń i egzekucji.

Leszek Kostrzewski
1 kwietnia 2022
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Rząd wycofuje się z drugiej waloryzacji emerytur. "Nie ma pieniędzy"
Nie będzie drugiej waloryzacji emerytur. Rząd nie ma pieniędzy (wyborcza.biz)

Druga waloryzacja emerytur - odpowiedź rządu na szalejącą
inflację - miała być pod koniec roku. Ale to już nieaktualne.
Leszek Kostrzewski

nam posłowie PiS. – Planujemy
dodatkową waloryzację pod koniec roku o 2 proc. – przyznawał
przedstawiciel partii rządzącej.
Okazuje się jednak, że nic z tego
nie będzie. Dlaczego? Bo przeciwny jest premier Mateusz Morawiecki.
– Premier zapewnia, że emerytom
inflację wyrównają 13. i 14. emerytura. Nie potrzeba więc dodatkowej podwyżki, tym bardziej że
w budżecie nie ma na nią pieniędzy. Poza tym w sytuacji wojny za
naszą wschodnią granicą musimy
uważać z dodatkowymi wydatkami – mówi nasze źródło w rządzie.

W

corocznej
waloryzacji

marcowej
rząd po-

niósł emerytury i renty o 7 proc.
W rezultacie minimalna emerytura (wynosząca 1250,88 zł) wzrosła o 87,56 zł, średnia renta o
143,57 zł, a średnia emerytura o
180,33 zł.
Gdyby się trzymać przepisów,
świadczenia powinny wzrosnąć o
5,7 proc. Tak wynikało bowiem ze
wskaźnika inflacji i realnego
wzrostu płac. Rząd postanowił
jednak być bardziej hojny i dodał
do waloryzacji 1,3 pkt procentowego.
Tuska za, Morawiecki przeciw
Hojność rządu i tak jednak nie
zrekompensuje emerytom szalejącej inflacji. W połowie marca nową prognozę inflacyjną opublikował Narodowy Bank Polski. Wynika z niej, że dwucyfrowej inflacji
w tym roku nie unikniemy. Zdaniem analityków banku centralnego już latem tego roku osiągnie
ona aż 12,1 proc. rok do roku. W
całym 2022 r. średnioroczna inflacja ma wynieść 10,8 proc. W
marcu 2022 inflacja wyniosła
10,9 proc.

konwencji partii Tusk pokaźną
część swojego przemówienia poświęcił emerytom. Zapowiedział,
że w trybie pilnym jego ugrupowanie złoży w Sejmie ustawę o
konieczności przeprowadzenia
drugiej waloryzacji emerytur i
rent, jeśli inflacja przekroczy 10
proc. – To się po prostu należy –
podsumował Tusk.
Według naszych informacji w najbliższych dniach projekt PO o
drugiej waloryzacji rzeczywiście
trafi do Sejmu
Co na to rząd? Jeszcze w marcu
wydawało się, że chcąc uprzedzić
opozycję, rząd sam wystąpi z inicjatywą drugiej waloryzacji. Nieoficjalnie o takim planie mówili

Obawiając się takich dwucyfrowych wskaźników inflacyjnych
już w styczniu hasło do drugiej
waloryzacji rzucił lider Platformy
Obywatelskiej Donald Tusk. Na
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Druga waloryzacja się należy
Co na to eksperci? Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego: – Systemowe uregulowanie
drugiej waloryzacji świadczeń w
sytuacji wysokiej inflacji jest niezbędne. Dotychczasowy model
waloryzacji był skuteczny w czasie niskiej inflacji. Teraz państwo
powinno podjąć działania, które
pozwolą na zachowanie wartości
świadczeń.
Dr Łukasz Wacławik z Wydziału
Zarządzania krakowskiej AGH
przyznaje, że dodatkowa waloryzacja byłaby dolewaniem oliwy do
inflacyjnego ognia. – Tyle że emeryci nie są winni rosnącym cenom. I zasługują na uczciwą waloryzację świadczeń, a raczej na
prowadzenie przez państwo polityki niskiej inflacji – twierdzi Wacławik.
Leszek Kostrzewski
13 kwietnia 2013 r.
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Jak to się przełoży na podwyżkę emerytur i rent?
"Polski ład". Emeryci od lipca mogą liczyć na podwyżkę świadczeń. Zobacz, którzy i o ile (wyborcza.biz)

W przypadku emerytów otrzymujących świadczenia do 2500 zł
brutto nic się nie zmieni. Dlaczego? Bo te osoby w wyniku kwoty
wolnej sięgającej 30 tys. zł już dziś nie płacą podatku, kolejna
ulga nic więc im nie da. Osoby te płacą nadal tylko składkę zdrowotną, a o jej zniesieniu rząd nic nie powiedział.
Leszek Kostrzewski

Z

miany czekają za to emerytów mających dziś ponad
2,5 tys. zł brutto.

- Osoby ze świadczeniami powyżej 2,5 tys. zł miesięcznie zyskują
25 zł na każde 500 zł świadczenia ponad 2,5 tys. zł - informuje

dr Antoni Kolek, szef Instytutu
Emerytalnego.
Ktoś kto ma 3 tys. zł emerytury,
od lipca będzie więc dostawał
więcej o 25 zł. Osoba ze świadczeniem w wysokości 3,5 tys.
zyska 50 zł, ta z 4 tys. zł - 75
zł itd.

Podwyżka działa wstecz
Co ważne, obniżka podatku ma
obowiązywać wstecz, od stycznia.
A to oznacza, że przy rocznym
rozliczaniu podatku za 2022 r.
emeryci jeszcze więcej zyskają.
Ile?

Emeryt otrzymujący świadczenie
w wysokości 3 tys. zł brutto, w
skali całego 2022 roku dzięki
zmianie otrzyma o 300 zł więcej.
Jak to wyliczyliśmy? Otóż przed
zmianami taki emeryt musiałby
zapłacić w całym 2022 r. 1020 zł
podatku. Dzięki zmianie i obniżeniu PIT do 12 proc. zapłaci, jednak tylko 720 zł.
Ktoś, kto ma z kolei dziś 5 tys. zł
brutto, otrzyma dzięki zmianom
w skali całego roku 1500 zł więcej.
- Dziś musiałby zapłacić 5100 zł
podatku, a zapłaci tylko 3600 zł.
- wylicza Antoni Kolek.
Ważne! Emeryci otrzymają podwyżki comiesięcznych świadczeń
- jak pisaliśmy - od lipca. Kwoty
należne z tytułu obniżenia stawki
PIT za poprzednie miesiące
(styczeń - czerwiec) będą mogli
rozliczyć dopiero w zeznaniu
rocznym za 2022 r.
Bez drugiej waloryzacji
Nie będzie za to drugiej waloryzacji emerytur i rent. Z powodu
wysokiej inflacji (w marcu 11
proc.) rząd początkowo planował
aby oprócz corocznej podwyżki w
marcu, wprowadzić też drugą pod
koniec roku. Podwyżka miałaby
wynieść ok. 2 proc. Według naszych informacji nie zgodził się
na to premier Mateusz Morawiecki. Uznał, że emeryci i tak już
dużo dostali i w budżecie nie ma
pieniędzy na więcej.
Leszek Kostrzewski
13 kwietnia 2022 r.
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Dezubekizacja.

"Państwo przyznaje, że ma prawo okradać emerytów"
Ofiary dezubekizacji wygrywają w sądzie. Ale państwo i tak obcina im świadczenia (wyborcza.biz)
Byłym funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy odzyskują
przed sądami prawa do pełnej emerytury, państwo potrąca pieniądze od wygranych. Zapytaliśmy MSWiA, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedz ministerstwa to kuriozum - denerwuje się Zdzisław
Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
RP.
Leszek Kostrzewski

C

oraz więcej "mundurowych"
emerytów wygrywa przed sądami prawo do pełnej emerytury,
którą im zaniżono w wyniku ustawy
dezubekizacyjnej. Ale gdy przychodzi
do wypłaty pieniędzy, dostają zaniżone kwoty.
Panu Tomaszowi w marcu państwo
zapłaciło wyrównanie za 4,5 roku
zaniżonych świadczeń.
- Wypłacono mi wyrównanie za
wszystkie miesiące od października
2017 r., kiedy weszła w życie dezubekizacja. Tyle że od całej sumy potrącono 9 proc. składki zdrowotnej opowiada pan Tomasz.
I dodaje: - Pytam się, jakim prawem.
Przecież pełna, 9-proc. składka obowiązuje od stycznia 2022 r., a mnie
potrącono ją za niesłusznie odebrane
świadczenia za wcześniejsze lata.
Przecież gdyby mi zgodnie z prawem
wypłacali wcześniej tę pełną emeryturę, tobym nie płacił 9-proc. składki
zdrowotnej.
W jeszcze gorszej sytuacji jest pan
Andrzej. W wyniku ustawy dezubekizacyjnej zmniejszono mu emeryturę
do 1,5 tys. zł. Pan Andrzej wygrał
przed sądem i na początku kwietnia
państwo wypłaciło mu wyrównanie.
Tyle że kwota wyrównania była tak
duża, że mężczyzna wpadł w 32-proc.
próg podatkowy.
- I państwo w majestacie prawa zabrało mi na podatek aż 32 proc., mimo że to są pieniądze za minione lata
i gdybym je dostał wówczas, nie przekroczyłbym pierwszego progu podatkowego - opowiada pan Andrzej.

Resort odpowiada
Zapytaliśmy MSWiA, dlaczego emerytom potrąca się od wygranych przed
sądami spraw pieniądze na wyższą
składkę zdrowotną i na wyższy, 32proc. podatek. Przecież gdyby państwo nie obniżyło emerytom świadczenia (co sądy uznały za bezpod-

stawne), emeryci jednej i drugiej opłaty by nie ponosili.
MSWiA tłumaczy, że od 1 stycznia
2022 r. obowiązuje "Polski ład" i
zgodnie z nim "nie ma już odliczania
od podatku dochodowego składki na
ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
7,75 proc. podstawy składki". A zatem emeryci mają płacić pełną, 9proc. składkę od wygranych.
Dalej resort tłumaczy, dlaczego emeryci mają płacić od wygranych wyższy, 32-procentowy podatek.
"Przychód
z
tytułu
emerytury
lub renty powstaje z chwilą jego
otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w danym roku podatkowym. Dotyczy to również zaległych
świadczeń niezależnie od tego, czy ich
wypłata została dokonana na podstawie ustawy, czy orzeczenia sądu.
Otrzymane przez świadczeniobiorców
wypłaty wyrównań za lata ubiegłe
skutkują uzyskaniem przez nich
przychodu w kwocie przekraczającej
pierwszy próg podatkowy w roku podatkowym, w którym zostały im wypłacone. Tym samym powstają po ich
stronie zobowiązania do zapłaty wyższego – 32-proc. podatku dochodowego od nadwyżki ponad kwotę graniczną pierwszego przedziału skali podatkowej" - tłumaczy nam MSWiA.

"To kradzież"
- Odpowiedź MSWiA można podsumować krótko: państwo przyznaje, że
ma prawo okradać emerytów - mówi
Zdzisław Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. - I co z tego, że emeryci
wygrywają przed sądami, jak i tak
dostają zaniżone świadczenia? Najgorsze jest to, że nic nie mogą zrobić,
nigdzie się odwołać.
Marcin Wojewódka z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy przyznaje, że jedyną nadzieją emerytów jest zmiana
prawa. - Słyszeliśmy od premiera na
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początku 2022 r., przy okazji prezentacji "Polskiego ładu", że podatnicy
będą mogli się także rozliczać na
wszelki wypadek na zasadach obowiązujących w 2021 r. Dlaczego więc
nie zrealizować tej zapowiedzi i umożliwić osobom, które zostały skrzywdzone przez państwo przez dezubekizację, rozliczenia się z danin publiczno-prawnych na zasadach obowiązujących w czasie, za który miały – jak
się dzisiaj okazuje – bezpodstawnie
obniżone świadczenia. Może któraś
partia polityczna powinna zgłosić
taką poprawkę do obecnego cerowania "Polskiego ładu"?

Oni wygrali w sądzie
Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje
od 1 października 2017 r. Po obniżce
świadczeń byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL nie mogą
dostawać więcej, niż wynosi średnia
emerytura. Niektórym obniżono jednak świadczenia do emerytury minimalnej – dziś to ok. 1,1 tys. zł na
rękę.
Decyzję o obniżkach dostało blisko 40
tys. osób, w tym 8 tys. wdów i dzieci
pobierających po funkcjonariuszach
rentę rodzinną.
Większość osób, którym obniżono
emeryturę, złożyła odwołania do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
Gdy to nie pomogło, odwołały się do
sądu.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych, powołując się na dane
sądów, podliczyło, że już 3848 emerytów wygrało przed sądem okręgowym.
Od tych wyroków zazwyczaj odwoływał się MSWiA. W 774 przypadkach
odwołania zostały oddalone i sąd
apelacyjny nakazał wypłacić funkcjonariuszom pełną emeryturę.
Leszek Kostrzewski
20 kwietnia 2022
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Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2022 r.
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List krótki – otwarty do dyrektor ZER MSWiA

Dyrektor ZER MSWiA
Pani Małgorzata Zdrodowska

Szanowna Pani!

Z

niejakim
zaskoczeniem
przeczytałem w ostatnim
numerze Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego o porozumieniu zawartym przez Panią z
SEiRP, skupiającym emerytów i
rencistów obsługiwanych przez
podległy Pani ZER.
Nie ukrywam, że zastanawiałem się nad motywami kierującymi stronami porozumienia. I
o ile motywy SEiRP są dla mnie –
mam nadzieję, zrozumiałe, o tyle
motywy ZER już niekoniecznie.
Mam nadzieję, że wie Pani,, iż
chodzi mi o sposób traktowania
pewnej grupy naszych emerytów
– rencistów przez instytucję pod
Pani kierownictwem.

Nigdy nikomu nie odmawiam dobrych intencji, wobec
czego zakładam, że z Pani strony
wychodzi sygnał, że zamierza Pani zrewidować swoje stanowisko
w tej sprawie i w związku z tym

oczekuje Pani z naszej strony
propozycji w formie przedstawienia naszych oczekiwań.
Postaram się zaspokoić te
Pani oczekiwania, bo – jak powtarzam swoje założenie, taki był cel
podpisania przez Panią porozumienia.
Otóż oczekiwania nasze są proste i nieskomplikowane:
•
- po pierwsze wydaje Pani
polecenie swojemu działowi
prawnemu, aby nie składał
za każdym razem apelacji
od wyroków sądów okręgowych wydawanych w naszych sprawach emerytalno rentowych. Zapewniam,
że zgodnie z KPC (i KPK
też), nie ma nakazu składania skargi apelacyjnej.
Decyzja w tej sprawie zależy wyłącznie od strony procesu;
•
- po drugie wydaje Pani
polecenie wypłaty zaległych
świadczeń wraz z odsetka-
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•

•

mi od dnia wymagalności,
czyli od daty pomniejszenia
świadczenia emerytalnego,
czy rentowego;
- po trzecie przy naliczaniu
należności stosuje Pani
przelicznik 2,6% za każdy
rok wysługi zarówno przed,
jak i po 1990 r (gwoli wyjaśnienia zgodnie z ustawą z
grudnia 2016 r, artykuł
15”b” poprzedniej ustawy z
2009 r nie istnieje, a tym
samym nie funkcjonuje w
polskim obrocie prawnym,
wobec czego stosowanie
przez ZER przelicznika
0,7% za rok wysługi przed
1990 r nie ma oparcia w
prawie);
- po czwarte nie nakazuje
Pani wysyłania formularza
PIT dotyczącego zwrotu
zabranej części emerytur/
rent, bo skutkuje to przeniesieniem delikwenta do
wyższej grupy podatkowej i
odebraniem mu części od(Ciąg dalszy na stronie 14)
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•

zyskanego świadczenia.
Rzecz jasna dotyczy to też
w tym samym stopniu odsetek za zwłokę od odebranych kwot. A dotychczasowe działanie jest, jak Pani
wie, nie tylko niezgodne z
prawem, ale też wyjątkowo
naganne moralnie, bo znów
dotyka ludzi starych, schorowanych i w gruncie rzeczy bezbronnych;
- po piąte nakazuje Pani
przyspieszenie procedur
naliczeniowych i pilną wypłatę odzyskanych należnych świadczeń. Chodzi
zwyczajnie o najprostszy
humanitaryzm. O zobaczenie w tych staruszkach
ludzi, wyjątkowo brutalnie
i bezprawnie skrzywdzonych przez kolejne ekipy
rządzące. Nędzarzy, których ukarano zbiorowo,
choć zapisy Konstytucji na
takie działania nie zezwalają.

A co w zamian?
Pozwolę sobie na określenie korzyści, które może Pani odnieść
osobiście:
•
- po pierwsze i chyba najważniejsze – satysfakcja, że
zachowała się Pani ze
wszech miar godnie;
•
- po drugie takie zachowanie bez wątpienia zaświadczy, że w Pani życiu liczy
się nie tylko ślepy niejednokrotnie przepis prawny,
ale przede wszystkim żywy

•

człowiek, którego los spoczywa w Pani rękach.
- po trzecie takie postępowanie może stanowić dowód, że jest Pani apolityczną urzędniczką państwową, której obowiązkiem jest
działanie w imieniu Państwa, ale w interesie zwykłego obywatela. A przecież
Pani podopieczni, czyli my
jesteśmy właśnie takimi
zwykłymi obywatelami.
Nazywa się to potocznie
służebną rolą Państwa –
chociaż każda władza niechętnie pamięta o takiej
właśnie swojej roli.

Niezależnie od powyższego
istotne też, jak mi się wydaje, jest
to, że podległy Pani dział prawny
ZER, to osoby na ogół młode, mające jeszcze dobrze zapamiętane z
okresu studiów przekonanie, że
wszyscy są równi wobec prawa,
że prawo nie działa wstecz, że nie
wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej, że nie wolno nikogo
w żaden sposób negatywnie wyróżniać, że istnieje zasada ochrony praw nabytych, wśród których
na czołowe miejsce wysuwają się
prawa emerytalne.
Proszę wejść w położenie
swoich pracowników działu prawnego i postawić się w ich sytuacji,
kiedy muszą reprezentować przed
niezawisłym sądem stanowisko
swojego pracodawcy, mając przy
tym świadomość, że przede
wszystkim są reprezentantami
strony, która zarówno z prawne-
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go, jak i moralnego punktu widzenia nie ma racji. I że bronią
sprawy z góry przegranej. A przecież niejednokrotnie osoby te dopiero wchodzą w życie zawodowe.
Z informacji, jakie do naszego
środowiska docierają, wynika, ze
coraz trudniej jest znaleźć osoby,
które chciałyby reprezentować
publicznie ZER. Stąd między innymi przeciągające się w czasie
procedury procesowe, w większości zawinione przez służby prawne ZER.
Myślę, że to, co wyżej Pani
przedstawiłem, przyczyni się do
rzeczywistego współdziałania naszych organizacji emerytalnych z
ZER przez Panią kierowanym.
Mam też nadzieję, że wystarczająco jasno (i nie napastliwie) przedstawiłem Pani nasze
oceny i oczekiwania w odniesieniu do ZER.
Natomiast to, jak Pani postąpi, pozostaje wyłącznie w Pani
gestii. Niczego nie staramy się
nikomu narzucać. Jednakże nikt
nie może nam odebrać prawa do
własnych ocen. Bo one wynikają
z naszych osobistych doświadczeń. Doświadczeń smutnych i
bolesnych. Przynajmniej dotychczas.
Łączę wyrazy poważania
Marcin Szymański
Adres do korespondencji:
zebek86@interia.pl
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Ludzi, którzy tworzyli system PESEL, PiS uznał za zbrodniarzy.
Co dokładnie robili?
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28372988,ludzi-ktorzy-tworzyli-system-pesel-pis-uznal-za-zbrodniarzy.html
- Dziś zamiast nagrody spotyka nas dotkliwa kara finansowa i - co
jest jeszcze ważniejsze - pozbawiono nas honoru - mówi Lech Rutkowski, były naczelnik służby terenowej w departamencie PESEL.
Jemu i jego kolegom władza w wyniku dezubekizacji obniżyła emerytury.
Leszek Kostrzewski

D

ezubekizacja
nazywana
jest przez PiS „aktem
sprawiedliwości
dziejowej". Wprowadzono ją na początku 2017 r. Prawie 40 tys. emerytów i rencistów mundurowych
obniżono świadczenia - część z
nich dostaje najniższą emeryturę,
ok. 1100 zł netto. Objęty tym
został każdy, kto przed sierpniem
1990 r. choćby jeden dzień przepracował w strukturach uznanych przez IPN za „organy państwa totalitarnego". Ich katalog
znacznie rozszerzono, dodając
np. pracowników wydziałów łączności, policjantów, którzy w PRL
przeszli szkolenia oficerskie, i
funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu.
Zmniejszone emerytury mają też
pracownicy MSW z departamentu
PESEL, czyli ok. 200 programistów i informatyków, absolwentów informatyki Uniwersytetu
Warszawskiego i Politechniki
Warszawskiej, którzy opracowali
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Według
MSWiA służyli na rzecz
„totalitarnego państwa".
Leszek Kostrzewski: Jak wyglądała ewidencja ludności, zanim
powstał Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)?
Lech Rutkowski, były naczelnik
służby terenowej w departamencie PESEL: Akta stanu cywilnego
przechowywane były w Urzędach
Stanu Cywilnego (w formie ksiąg).
Do niektórych dokumentów trzeba było docierać w kościołach
katolickich czy w cerkwiach,
gdzie niekiedy wpisy dokonywane
były jeszcze cyrylicą. Informacje
meldunkowe (o adresie pobytu
stałego i czasowego) przechowywane były w urzędach gminnych/miejskich i w Centralnym
Biurze Adresowym.

Jak była tworzona baza danych? Urzędnicy gminni mieli
każdego spisywać?
Centralna Baza Danych PESEL
powstawała poprzez przenoszenie
danych z nośników papierowych.
Dokumenty papierowe przekazywane były partiami do urządzeń,
gdzie operatorzy urządzeń wejścia
-wyjścia przenosili dane na nośniki maszynowe. Po wykorzystaniu dokumenty były zwracane z
naklejką z wydrukowanym numerem ewidencyjnym PESEL.
Kto pracował przy tworzeniu
PESEL-u?
To byli zwykle młodzi ludzie po
różnego rodzaju wyższych studiach (w tym informatyka, cybernetyka, elektronika, studia ekonomiczne) na uniwersytetach,
politechnikach, w wyższych szkołach ekonomicznych w kraju i za
granicą. Każdy musiał zaliczyć
trudny test na inteligencję. Etatów w departamencie PESEL było
ok. 300.
Aby zatrzymać ucieczkę ludzi na
lepiej płatne posady, często informatykom proponowano przejście
do służby jako funkcjonariusze
policji. Wtedy płaca była większa.
Część osób skorzystała. Było więc
tak, że pracownicy cywilni i funkcjonariusze wykonywali te same
zadania w tych samych pomieszczeniach.
A pan jak trafił do departamentu PESEL?
Po ukończeniu studiów na kierunku inżynier mechanik na Politechnice Warszawskiej pełnomocnik ds. zatrudnienia absolwentów
skierował mnie do pracy w MSW.
Na początku w Zakładzie Techniki Specjalnej jako inżynier konstruktor technolog. Miałem jednak większe ambicje, chciałem
się rozwijać. Wystąpiłem o służbowe przeniesienie do Ośrodka
Informatyki MSW. Zostałem
członkiem wspólnego zespołu
MSW i Ministerstwa Sprawiedli-

- 16 -

wości opracowującego koncepcję
Zintegrowanego Systemu Informacyjnego organów ścigania i
wymiaru sprawiedliwości TEMIDA. System ten w miał być połączony z systemem PESEL. I tak
zostałem przeniesiony do Rządowego Centrum Informatycznego
PESEL.

Organizowałem w województwach
placówki terenowe. Nazywało się
to Terenowe Banki Danych PESEL i Stacje Łączności Komputerowej PESEL. Placówki te organizowane były przy urzędach wojewódzkich miast, a nie w komendach wojewódzkich MO, i organizacyjnie podlegały wojewodom.
Praca wiązała się z bardzo wyczerpującym trybem życia - rozjazdy po Polsce, wielogodzinne
narady z przedstawicielami administracji terenowej itp.
Jaki były pierwsze rezultaty
waszej pracy? Popularna teoria
mówi, że PESEL zaczął się od
rejestru MAGISTER, a ten miał
się pojawić jako efekt wydarzeń
Marca 1968 roku. Służby chciały skontrolować „element wywrotowy".
Generalnie rezultaty były współmierne do przekazywanych środków. W 1974 roku jako test rzeczywiście uruchomiono system
MAGISTER zawierający dane o
osobach z wyższym wykształceniem (system wykonała „pod
klucz" niemiecka firma Siemens).
Śmieszą mnie jednak niektóre
niezbyt logiczne teorie spiskowe,
że MAGISTER miał służyć do
gnębienia studentów, którzy protestowali sześć lat wcześniej, w
1968 r. Zbierane dane były w
pełni jawne i nie zawierały żadnych informacji dotyczących
spraw politycznych.
Po co więc powstał MAGISTER?
Po prostu na początku lat 70.
władze zorientowały się, jak ważny może być odpowiedni dobór
kadrowy na stanowiska w kraju i
przy kierowaniu polskich specjalistów na kontrakty zagraniczne
wymagające wyższego wykształcenia. System MAGISTER to ułatwiał.
(Ciąg dalszy na stronie 17)
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Pod koniec lat 70. na bazie doświadczeń z systemem MAGISTER uruchomiono pierwszą Terenową Bazę Danych dla dzielnicy Warszawa-Wola, z oprogramowaniem użytkowym w całości
autorstwa informatyków z PESEL
-u.
Problemy pojawiły się na początku lat 80., gdy moce obliczeniowe
nie mogły być dostatecznie rozbudowywane w stosunku do
strumieni danych. Po prostu było
coraz więcej danych, a pamięć
dyskowa ograniczona.
Gdy pojawił się problem z pamięcią przy budowie PESEL-u,
to podobno sprowadzaliście
nielegalnie dyskietki ze Skandynawii?
Niewiele o tej akcji wiadomo, ale
nieformalnie słyszeliśmy, że kutrami sprowadzano ze Skandynawii sprzęt objęty embargiem, taki
jak komputery i jednostki dyskowe.
Warto dodać, że już w czasie stanu wojennego zaczęły się prace
nad własnym polskim systemem
zarządzania bazą danych. I tak w
1985 roku powstał silnik JANTAR-a. To dzięki niemu można
było zarządzać bazą danych na
40 mln rekordów.
Po roku 1990 JANTAR został
przeprogramowany i zaimplementowany dla komputerów IBM.
Czy PESEL był wykorzystywany do łapania opozycjonistów w
stanie wojennym?
PESEL przechowywał wyłącznie
jawne
dane
osobowe

(ewidencyjno-adresowe) określone w ustawie o ewidencji ludności. System stanowił infrastrukturę teleinformatyczną udostępniającą dane ewidencyjnoadresowe uprawnionym użytkownikom, np. policji, sądom, gminom. Podkreślam jeszcze raz PESEL był tylko operatorem infrastruktury teleinformatycznej,
który nie analizował, w jakich
celach używane były dane ewidencyjno-adresowe.
Kiedy ostatecznie powstał PESEL?
Generalnie proces budowy systemu PESEL był rozłożony na dziesięciolecia, to jest od założeń zatwierdzonych w początkach lat
70. do zebrania danych pełnej
populacji w 1992 r.
Zatem dopiero po przemianach
ustrojowych w 1989 r. system
uzyskał pełną funkcjonalność i
do dziś jest rozwijany. Dziś pojemność numeru PESEL obejmuje 5000 mężczyzn/chłopców i
5000 kobiet/dziewczynek urodzonych jednego dnia, zatem
uwzględniając statystyki dziennych urodzeń, nawet po przyjęciu
uchodźców z Ukrainy, nie grozi to
przepełnieniem. Problemem może
stać się kiedyś konieczność rejestrowania płci innej niż męska
lub żeńska.
Co się stało z departamentem
PESEL po 1989 r.?
Po 1990 r. zadania systemu PESEL nie zmieniły się, pracownicy
wykonywali zadania jak dotychczas i w miejscach jak dotychczas. Następowały formalne
zmiany w przyporządkowaniu
kadrowym funkcjonariuszy, któ-

rzy byli kierowani formalnie na
etaty w UOP, Policji czy potem
Straży Granicznej. Ja trafiłem na
etat w UOP.
Czy czuje się pan esbekiem,
który działał na rzecz państwa
totalitarnego? Tak zarzut postawił panu i pana kolegom PiS
w ustawie dezubekizacyjnej
W trakcie mojej służby działałem
na rzecz usprawniania funkcjonowania administracji naszego
kraju, nigdy nie wykonywałem
działań techniczno-operacyjnych
i nigdy nie miałem do czynienia z
działaniami mającymi na celu
zwalczanie opozycji. Nie czuję się
esbekiem i nigdy nim nie byłem.
A w wyniku dezubekizacji obniżono mi w 2017 r. emeryturę z
4552,67 zł do 1926,40 zł. Wygrałem sprawę w sądzie w pierwszej
instancji, ZER MSWiA złożył jednak apelację i czekam na wyznaczenie terminu rozprawy w drugiej instancji. Mam 82 lata i liczę,
że może dożyję wyroku…
Dezubekizacja to jeden z najbardziej skandalicznych przykładów
karania w majestacie prawa
funkcjonariuszy, którzy w swojej
karierze zawodowej nigdy nie
szkodzili Kościołowi czy opozycji.
Ja i moi koledzy z departamentu
PESEL nigdy nie dopuściliśmy się
jakichkolwiek indywidualnych
czynów, które można kwalifikować pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka - tym samym nie sposób
jest uznać, że pełniliśmy służbę
na rzecz totalitarnego państwa.
Bezsporne jest natomiast, że
funkcjonariusze PESEL tworzyli
system nowoczesnej komputerowej ewidencji ludności PESEL,
który wzmacniał siłę naszego
państwa i który jest rozwijany do
dzisiaj. Na przykład przeprowadzona ostatnio bardzo sprawna
akcja nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy w pełni potwierdza bardzo wysoką użyteczność systemu PESEL. Dziś
jednak zamiast nagrody twórców
systemu PESEL spotyka dotkliwa
kara finansowa i kara - co jest
jeszcze ważniejsze - pozbawienia
honoru.
Leszek Kostrzewski
26 kwietnia 2022
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Dzisiaj będzie o IGI
Wytrawni Czytelnicy OBI wiedzą o kim mowa ... Ale od początku.
Otóż
IGI
jest
autorem
strony
https://igiifp.github.io/
Informacje.html, na której – bez ujawniania swojego imienia i nazwiska - traktuje o problematyce środowiska mundurowego
„niebieskiego”, a to w aspekcie dotyczącym styku naszego poresortowego życia z polityką. IGI ma krytyczne podejście do osób z
kręgów politycznych, które angażowały się lub angażują w działania mające na celu „wyeliminowanie” ustaw dezubekizacyjnorepresyjnych.
Mieczysław Malicki

K

rytyczne
podejście
to
określenie mało konkretne. Otóż IGI wytyka kilku
politykom brak konsekwencji w
postępowaniu, brak realizacji
zadeklarowanych działań.
I aby nie błądzić i nie zwodzić
napiszę wprost, że jestem wielkim
zwolennikiem IGI-ego (ba, popieram go) i całkowicie zgadzam się
z jego poglądami.
IGI „został zaszczycony” objęciem
„jednomyślnej” uchwały podjętej
przez Zarząd Stowarzyszenia
„Światowid” (tu: byli funkcjonariusze wywiadu), co z uporem
wielkim od jej uchwalenia (24
stycznia 2021) przypominam,
uważając tego typu przejawy
działalności jako niezwykle szkodliwe. (W owej uchwale oskarżono
trzech naszych o zdradę). Podniesiono także, że IGI występuje
anonimowo.

Ale owe wytyki i przypominania
IGI są jednak gdzieś tam na wyżynach naszych stowarzyszeniowo-federacyjnych „Himalajach”
analizowane i ...dostrzegane.
Na swojej stronie IGI (z datą 11
kwietnia 2022 r.) dodał wpis ukazujący obłudę Lewicy (czy Nowej
Lewicy), która podjęła inicjatywę
(nieudolną bardzo i niedopracowaną) w zakresie zmiany ustawy
z 16 grudnia 2016 (ustawa dezubekizacyjna). IGI napisał wprost,
że „Jest tak, że ani jedno stowarzyszenie mundurowe nie zajęło
oficjalnego stanowiska w sprawie
„poprawkowych” działań Lewicy.”

Dostało się i naszemu obrońcy,
posłowi A. (aktualnie członka
PPS). https://igiifp.github.io/
I n f o r m a c j e . h t m l ?
fbclid=IwAR0TLxiTsm6_AfccFzMV
kTGMe8qxj0Vsuh16Tc2RxGdkIrj
GzMxepvbb_Ik
Nie jest moim celem szukanie
dziury w całym, ani wynajdywanie dowodów na to, że napomknięcie kogokolwiek z nas,
gdziekolwiek w necie na powyższy
temat, wywołuje reakcje ze strony
naszych głównych wodzówprzywódców. Ale ….czasami jednak takie reakcje widzę.
I taka ciekawa sytuacja zaistniała, bo na stronie Federacji ukazał
się tekst (stanowisko datowane
na 11 kwietnia 2022 r.) pt. „Nie
tedy droga Towarzysze”. https://
fssm.pl/nie-tedy-drogatowarzysze
Czyli jedno stowarzyszenie zareagowało. Jednak.
Przypadek? No ponoć radio wymyślił ... Marconi czy Tesla?
Cieszy niezmiernie, że chociaż w
ten sposób (może?) wywołujemy
(telepatia?) jakieś reakcje u naszych wodzów-przywódców.
Tyle tylko dodam, że przewodniczący Czarnecki w swoim tekście
nie uwzględnił (nie dodał, a tekst
nie jest krótki) tego, że
„poprawki” nie dotyczyły rent. A
przede wszystkim nie zażądał
wyjaśnień dotyczących „poprawki
przelicznika 0,7%”.
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Dodam, że skoro już coś podnosimy, krytykujemy, korygujemy, to
róbmy to konstruktywnie i konsekwentnie. Do końca. By osiągnąć
nasz cel.
Jakiś czas temu zamieszczałem
na jednej z „naszych” grup na FB
linki do strony IGI. Ale... postanowiłem zamieszczania zaniechać,
ponieważ pod moimi wpisami
pojawiały się liczne wpisy obrażające kolegę IGI. Mnie przy okazji
takoż.
By oddać stan faktyczny dodam,
że były także lajki (polubienia)
pod tymi postami. Czyli nie jest
tak, że nikt się z IGI nie zgadza.
Podjąłem jednak decyzję, że na
FB nie będę postów ad IGI zamieszczał aby nie dawać szans
jego wrogom. Mnie także odchodzi chęć od pisania czegokolwiek
w ogóle na mundurowych grupach FB, bo jest tam wielu
„twórców” wielkich idei, którzy
wyrażają je w jednym słowie, góra
jednym krytycznym zdaniu, pod
dłuższą wypowiedzią innej osoby.
Boli, że są to słowa obraźliwe, a
najbardziej, że pochodzą od osób
z tego samego środowiska.
Z powodów jak wyżej będę starał
się także tu w OBI przekazywać
uwagi jednego z naszych myślących Kolegów.
(Dodam jeszcze, że na stronie IGI
poza postem z 11 kwietnia w tym
miesiącu owych postów jest więcej, bo jeszcze trzy – z 14, 16 i 19
kwietnia. Wszystkie niezmiernie
ciekawe. Polecam).

*
Pisanina IGI, (może i OBI też
spełnia taką rolę), to taka
„ewangelizacja”, ale postrzegana
inaczej aniżeli w oryginale. Wymienione elementy nie stosują
metody miecza celem wymuszenia ewangelizacji. Nie stosujemy
też ulubionego pojęcia realizowanego przez środowisko kojarzące
się ewangelizacją jaką jest eku-
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(Ciąg dalszy ze strony 18)

menizm (w skrócie: idea współpracy i zrozumienia), który - też
widziany inaczej - wśród naszych
stowarzyszeń mundurowych jednak występuje.

*
Pozwoliłem sobie zapytać naszego
Kolegę IGI, co myśli o zamieszczaniu jego niektórych uwag na stronie OBI. Oto, co mi odpowiedział:
„Nigdy nie przypuszczałem, że
to, co można przeczytać w witrynie IGI, trafi kiedyś na łamy
szacownego
„Olsztyńskiego
Biuletynu
Informacyjnego".
Czuję się wyróżniony, ale i trochę zakłopotany, bo przecież
nie robię niczego nadzwyczajnego. Piszę tylko to, co powinna napisać każda samodzielnie myśląca i odporna na pro-

pagandowe hasła osoba. Nie
jest też moim celem zabieganie
o popularność, pochwały czy
inne „lajki”. Chcę tylko pokazać, że nie można i nie warto
wierzyć we wszystko to, co mówią wszelkiej maści obrońcy
pokrzywdzonych przez ustawę
z grudnia 2016 roku, bo oni
tylko mówią. Ładnie, zgrabnie
i kwieciście. Gdy zaś przychodzi do konkretów, do rozliczenia z zapowiedzi i złożonych
obietnic, zapada głucha cisza.
Ale w takiej sytuacji ja nie potrafię być cicho.
Samodzielne prowadzenie internetowej witryny oznacza, że
nie mam nad sobą żadnego
cenzora, który by odrzucał lub
„wygładzał” nieprawomyślne

teksty. Oczywiście że są subiektywne, niekiedy złośliwe
(kto czasami nie lubi być złośliwy, niech pierwszy rzuci kamieniem). Można autora tych
tekstów nazywać zmanipulowanym przez służby specjalne
prowokatorem czy współpracownikiem władz. Ale dotychczas nikt nie udowodnił czy
chociażby przekonująco wyjaśnił, że kłamie.
Doceniam to, że zagoszczę w
„Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym". Doceniam również
to, że są osoby, których przecież osobiście nie znam, a które znajdują jednak coś wartościowego czy interesującego w
tym, co piszę i chcą te treści
udostępnić szerszej publiczności. To dobrze, bo może wtedy
nie będzie milczenia i braku
reakcji na działania (lub ich
brak) tych, którzy potem chwalą się, że „upomnieli się” o
nas.
IGI”
*
Pozdrawiam IGI. W imieniu swoim i moich przyjaciół z Triumwiratu (Anetka i Marcin) dziękuję za
ocenę obecnej sytuacji. To jest
głos w dyspucie, którego tak bardzo nam trzeba. Niezależny oraz
ukazujący odmienną perspektywę. Bynajmniej nie bałwochwalczy.
Mietek Malicki
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Pewna historia - piękna zresztą.
Śpiewające i grające do dziś Czerwone Gitary wylansowały kiedyś
przebój „Historia jednej znajomości”. A teraz na ziemię.
Mietek Malicki

P

iszę dla OBI od marca 2018
– wcześniej wymieniałem
poglądy z Koleżankami i
Kolegami ze środowiska mundurowych na łamach forum lub pisząc polemiki do tekstów zamieszczanych na stronie SEiRP.
Potem „zapisałem się” do FB, i
tam dostrzegłem grupy „naszych”
Też się „zapisywałem”, początkowo do wszystkich grup. Z niektórych wystąpiłem – bez sensacji,
wyzwisk z mojej strony i obrażania innych. (Co nie znaczy, że nie
próbowano obrażać mnie).
Z czasem, albo w tzw. międzyczasie, poznałem moich Przyjaciół, z
którymi tworzymy nieformalną
grupę o niezobowiązującej nazwie
Triumwirat.
Tworzymy to „wielkie” słowo, piszemy teksty dla naszych Koleżanek i Kolegów.
Ja do nich – do pozostałej dwójki
- zaledwie trochę staram się dorastać (aczkolwiek wzrostem góruję).
Jak do tego doszło?
Pisząc dla OBI natrafiłem gdzieś
w sieci na teksty Marcina. Podbił
mnie swoim intelektem, wspaniałym ujmowaniem tematu, niezwykle trafnymi wnioskami i ... kulturą.

Marcin pisze dla OBI ale teksty
jego szły i w Wyborczej (jeden czy
dwa).
Marcina poznałem osobiście.
Na forum FB „poznałem” po literkach (słowo pisane) Anetkę.
Tu już nie sposób napisać tylko o
intelekcie, o czarze w operowaniu
słowem, o warsztacie rasowej pisarki. Tu dochodzi jeszcze jej osobisty czar, urok pięknej kobiety.
Kocham tych dwoje uczuciem
opartym na wspólnocie przeżyć,
odczuć, wspólnocie pewnych dla
nas pojęć. Kocham za zrozumienie mnie, za solidarność, za uczucia przyjaźni, którymi darzą
wszystkich zdezubekizowanych
(bez wypominania, bez wyzwisk,

bez antagonizmów i sprzyjaniu
podziałom).

Strona główna ZG SEiRP w zasadzie zaprzestała zamieszczania
czegokolwiek poza suchymi komunikatami – pamiętajmy jednak, że OBI jest wspierane przez
ZG SEiRP.

Piszemy więc dla OBI – głównie
– w pojedynkę już jakiś czas, aż
tu Anetka wpadła na pomysł, by
pisać teksty, w których każde z
nas pisze niby o tym samym, ale
różnie ujmując zagadnienie, i wyciągając często różne wnioski.

Strona Federacji jest takoż sucha.
Rozumiemy, że wstręt do SEiRP
uniemożliwia zamieszczania linka
do serwera z kolejnymi numerami
OBI (na dziś „wisi” stary numer
141).

Nigdy nie narzucamy naszym
czytelniczkom i czytelnikom
przyjmowania naszego punktu
widzenia. My zaledwie pokazujemy, że można (i należy) myśleć
inaczej, spierać się, ale nigdy obrażać lub oskarżać innych (np. o
zdradę środowiska).

Kiedyś link do OBI wisiał na
większości stron stowarzyszeń
mundurowych, dziś występuje na
nich bardzo sporadycznie. Dostrzegam, że zamieszczenie linka
do OBI nie jest miernikiem demokracji i pluralizmu, ale jego brak
jednak o czymś świadczy.

Piszemy teksty o aktualnych wydarzeniach, piszemy o dyskusjach, wypowiedziach i konferencjach ukazujących poglądy naszych Koleżanek i Kolegów, aktywu naszych stowarzyszeń i polityków, na temat ustaw dezubekizacyjnych – represyjnych (dwóch
ustaw, tej z 2009 i tej z 2016 –
my nie widzimy różnic między
nimi).

W niezbyt odległej przeszłości
czytałem i polemizowałem z wieloma ciekawymi tekstami, które
znajdowałem na stronie ZW
SEiRP w Katowicach. Dziś tego
nie ma.

Krytykujemy – ale nie obrażamy –
naszych wodzów mundurowych
stowarzyszeń.
Nie tolerujemy i zamierzamy piętnować wypowiedzi niektórych z
nas, którzy bałwochwalczo wypowiadając się o jednym wodzu,
krytykują bezpodstawnie drugiego, wielokrotnie go obrażając.
Nie widzimy też, ze strony
„jedynego sprawiedliwego”, nawet
minimum chęci wystosowania
apelu, by zaprzestano obrażania
innych. Milczenie, czyli zaniechanie, jest tym bardziej obrzydliwe.
Staramy się pisać, poruszać tematykę różną. Nie mamy fałszywego pojęcia, że poruszamy najbardziej istotne dla środowiska
tematy. Nie mamy takich aspiracji. Wielokrotnie jednak spotykamy się z krytyką i obrażaniem
nas ze strony osób, które, mając
liczne możliwości by prezentować
swoje punkty widzenia, tego nie
robią.
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To nie były słowa krytyki, a
stwierdzanie faktów.
Na kilkadziesiąt tysięcy byłych
mundurowych dotkniętych ustawami dezubekizacyjnymi wypowiada się zaledwie kilkunastu
autorów!?
Wypowiedzi uczestników różnych
spotkań, konferencji i sympozjów
„dotykających” tematyki
obu
ustaw są bardzo ogólnikowe. W
kilku ostatnich zauważyłem wzajemne wspieranie się dyskutantów (właściwie nie były to dyskusje, a monologi) w utrwalaniu
poglądu, że orzeczenie SN (z 16
września 2020) to w zasadzie ich
zasługa. Kilka bardzo ciekawych i
istotnych wystąpień z owych
„sympozjów” przemilczano, a autorzy „zniknęli”. (Niczym ten górnik, który na jakimś zjeździe partii - nieboszczki pytał: „gdzie jest
ten górnik, który pytał o...”).

Bez wychwalania pod niebiosa,
ale należy wspomnieć, że właśnie
tylko OBI publikuje cokolwiek z
naszej tematyki!
Zwrot części zagrabionych rent i
(Ciąg dalszy na stronie 21)
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Czegoś nie pojmuję...
W ostatnim 143 numerze OBI Redaktor Jurek zamieścił kilka obrazków i tekstów związanych z ZER MSWiA. Pierwsze, to życzenia
z hasłem przewodnim na samej górze: „Misją Zakładu jest służyć
tym, którzy służą i tym, którzy służyli”.
Marian Wilczyński
Zapamiętajmy to hasło.
Następnie Redakcja (OBI) składa
nam życzenia w imieniu Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie:
„ ...z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy wszystkim Państwu zdrowia, pogody ducha i sądowego
wygrania tego co Nam, Wam
wszystkim zabrano”.

Mnie interesuje głównie cel tego
spotkania, którym było:… No
właśnie nie wiem co takiego było,
bo w tekście jest to, że:

Oczywiście, dziękuję za życzenia.
Ulżyło mi nieco, bo jakoś nikt nie
składa życzeń dla ZER MSWiA.

•

W czym zatem mam problem?
Spieszę wyłuszczać.
Na dalszych stronach tego numeru z naszego ulubionego biuletynu znajdujemy tekst Dyrektor
ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej
zatytułowany:
„Współpraca ZER MSWiA ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych”, informujący o spotkaniu w dniu 14 marca 2022:
„...z udziałem przedstawicieli
związków oraz stowarzyszeń
emerytów i rencistów mundurowych. Celem spotkania było ustalenie optymalnych zasad bieżącej
współpracy ZER MSWiA ze stowarzyszeniami oraz związkami
służb mundurowych, jak również
wypracowanie wspólnych założeń większej aktywizacji emerytów i rencistów, zarówno mundurowych, jak i cywilnych „.

•

(Ciąg dalszy ze strony 20)
e m e r y tu r – te ż n a ty m
„wypłacanym” poziomie znowu
ograbianych – następuje powoli
ale systematycznie.
I tu mam pytanie do tych, którym
wielu z nas ...gratuluje (ja się zaś
niezmiernie cieszę), do tych, którzy są już po etapie „apelacji”, do
tych, którzy otrzymują owe okrajane zwroty: kasa pójdzie na jakieś głupoty a na Koleżanki i Kolegów, którzy nadal żyją w biedzie
nic? Nic nie przekażecie, już nie
myślę „ekstra” na konto SEiRP,

•

•

poruszone zostały zasady
wzajemnej współpracy Zakładu ze stowarzyszeniami
i związkami reprezentującymi emerytów i rencistów
mundurowych;
omówiono m.in. kwestie
włączenia się stowarzyszeń
w aktualizację strony internetowej Zakładu;
wykorzystania potencjału i
doświadczenia zawodowego
emerytów i rencistów, zaproponowała rozpoczęcie
cyklu spotkań dla emerytów cywilnych;
głównym celem będzie
omawianie dotychczas zrealizowanych, jak również
planowanych działań zarówno w zakresie bieżącej
współpracy z Zakładem,
jak również w obszarze
aktywizacji środowisk emerytów i rencistów w życie
społeczne.

I dalej:
„Propozycje te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem”.
(Ocena spotkania ze strony ZER
MSWiA).
Podobne spotkanie odbyło się w
Federacji, czy innych stowarzyszeń mundurowym, a jedynie o
owych 1% zrzutkach?
Wielu zamilknie nawet na forum
FM gdzie rzucacie się jeden drugiemu (czy drugiej) do gardeł?
W imię czego? Bo problem, przynajmniej w Waszym wymiarze,
jest już nieaktualny?
Chętnie przerzucacie się wspominaniem empatii.
A współczucie, a zrozumienie, a
popieranie to już przez Was słowa
zapomniane?
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Olsztynie w dniu 15 marca 2022.
W tekście – to również ze strony
ZER MSWiA - jest ocena i tego
spotkania: „...Zaproponowana
przez Panią Dyrektor Małgorzatę
Zdrodowską, inicjatywa wspierania środowiska emerytów i rencistów spotkała się z aprobatą ze
strony uczestników spotkania.”

*

Teraz przystąpię do meritum
sprawy oraz do tego, czego się
czepiam.
Czyli my, jako emeryci i renciści
mundurowi, będący na okrojonych przez Państwo Polskie (no,
w imieniu tego państwa działa
chyba Sejm RP, który uchwalił
dwie ustawy dezubekizacyjne w
2009 i 2016 roku), mamy zgłaszać uwagi, m.in. jakie kwestie i
tematy mają być poruszane (i
znajdować się) na stronie ZER
MSWiA?
No i oczywiście będziemy się zastanawiać i proponować ZERowi, jak np. aktywizować nasze
środowiska mundurowe?
Odpowiem trochę po chamsku
ale na temat:
- Proszę oddać nam nasze okrojone renty i emerytury, a my sami
już się jakoś zaktywizujemy.
Nie wierzę, że podczas spotkania
w Warszawie i następnego w
Olsztynie nikt z zaproszonych
gości nie poruszył innych, bardziej istotnych tematów, które
wykluły się na linii renciści i
emeryci a ZER MSWiA w aspek(Ciąg dalszy na stronie 22)

Zauważam(y) wydarzenia wśród
działań aktywistów okołozarządowych, których celem jest jedynie
wymiar nie mający żadnego znaczenia dla ogółu. Ten wymiar to
moim zdaniem spotkania i trwonienie i tak mizernych środków
na głupoty, to wyraz działań
wspierających „towarzystwa wzajemnej adoracji”. To tego typu
działania jak uznanie za świętego
osoby zobligowanej z uwagi na
instytucję do świętości.
Mieczysław Malicki
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Ad vocem
Ponownie zostałam wywołana do tablicy, tym razem z imienia i
nazwiska. Poza tym przyjaźń i Triumwirat zobowiązuje mnie do
napisania kilku słów.
Aneta Wybieralska

D

odam uprzejmie, że Aneta
jest resortowym emerytem. Ograbionym, jak kilkaset tysięcy innych. Natomiast
ZER MSW i A jest urzędem, który
ma obowiązek rzetelnie działać na
rzecz beneficjentów. Bez politykowania, bez nakazów i zakazów.
Samo spotkanie budzi we mnie
zdumienie. Czemu miało ono służyć? Od razu przypominają mi się
egzekutywy partyjne mojego taty.
Nacechowane nakazami, połajankami, cenzurą.
A w tym przypadku dziwnym trafem spotkano się po fali krytyki i
pytań. O szczegóły, o statystykę, o
listy i kwalifikacje urzędników
(Ciąg

dalszy ze strony 21)

cie dotyczącym naszej batalii z
ZER podczas procesów sądowych
o zagarnięte nam renty i emerytury. Nie wierzę, że nie poruszono
co najmniej niestosownych postaw radców prawnych reprezentujących ZER przed sądami (SO i
SA) wobec nas, skarżących ZER o
niesłuszny zabór rent i emerytur.
Nie wierzę też, że Dyrektor ZER
nie ma wiedzy na ten temat.
Nie jest chyba przypadkiem, że
na stronie Federacji SSM ukazał
się tekst: „Pełnomocnicy dyrektora ZER przekraczają uprawnienia” zawierający apel o:
„...przypadki nadużywania wolności słowa oraz przekraczanie granic określonych rzeczową potrzebą, a także niezachowywania
umiaru i taktu, zarówno w wystąpieniach przed sądem, jak i w
różnorakich pismach procesowych. Mamy tu na myśli także
sytuacje, kiedy pełnomocnik procesowy Dyr. ZER okazuje swój
osobisty, negatywny stosunek do
strony przeciwnej, którą jest odwołujący się.”.
https://fssm.pl/pelnomocnicy-

wacie środki, na które czeka tysiące ludzi. Wiem, o czym mówię,
ponieważ sama pracowałam w
urzędzie publicznym, co macie
skrzętnie odnotowane.

ZER. Dziwne to skojarzenie, ale
nastąpiło.
Nie zajmę stanowiska w sprawie
waszej „polityki” wobec emerytów,
Co do mnie, to jestem aktywna. rencistów i ich rodzin, których
Piszę teksty, zadaję pytania, usiłu- ograbiono i pozbawiono środków
ję wspierać i bawić Kolegów z całe- do życia. Wykonujecie polecenia
go środowiska. Moją potencjalną partii wiodącej, IPN i innych podaktywność dla ZER postrzegam miotów, a to czynicie cynicznie i
jako próbę wywarcia presji. Bym bezmyślnie.
zaprzestała krytyki, zadawania
pytań, a skoncentrowała się na Wasza misja? To jakiś żart. Kpina
bałwochwalstwie. Nie, Pani Dyrek- ze wszystkich, którzy służyli i słutor. Nie ze mną takie numery. Nie żą. Wy lepiej róbcie swoje, a mnie
będę was chwalić i reklamować. zostawcie w spokoju.
Naruszacie bowiem wszelkie standardy moralne i prawne. Za nic
Aneta Wybieralska
macie Kpa i terminy zeń wynikające. Nie odpowiadacie na fundamentalne pytania, nie odbieracie
telefonów. Z opóźnieniem przelezeru-przekraczaja-uprawnienia
I tu przypominam hasło:
„Misją Zakładu jest służyć tym,
którzy służą i tym, którzy służyli”.

niem „w stanie spoczynku”,
„rezerwy” czy inaczej. Tytułomania, megalomania, zadęcie.

*

I nie znacie chyba regulaminów,
Koledzy, z tymi stopniami oficerów wyższych.

I zupełnie już na marginesie pewna moja uwaga.
Mnie, jako resortowego emeryta,
nie interesuje absolutnie, jaki
stopień ma w chwili obecnej Aneta Wybieralska, Marcin Szymański, czy prezes ZW SEiRP w Olsztynie i Redaktor Naczelny OBI w
jednym.
Cenię te osoby – i innych autorów
piszących w OBI, jak i wszystkich
zdezubekizowanych (może to
określenie niektórych razi, więc
niech będzie „represjonowanych”)
– za wyrażanie w sposób jednoznaczny, a przy tym niezwykle
kulturalny swojego zdania na
temat sytuacji w Polsce, na temat
postaw wielu polityków, na temat
dotyczący zaboru rent i emerytur
jako niezwykle ważnych dla naszego środowiska mundurowego.
Widzę jednak, że niektórych natomiast nie tyle interesuje, ale
wręcz buduje wymienianie przed
ich nazwiskami stopni, z doda-
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U jednego zamieszcza się np. zapis „Płk w st. spocz.” u innego zaś
„Nadinsp.” - bez określenia „w st.
spocz.”, natomiast w korpusie
chorążych „St. chor. sztab.” nie
ma „w st. spocz.”.
Po co te stopnie? Zaangażowanie
nie jest zależne od stopnia.
Mietek Malicki
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Czytałem ci ja te różne wypowiedzi oficjalne.
Te skomponowane przez „władzę” emerytalną. I te, popełnione przez Kolegów z SEiRP.
Marcin Szymański

C

zytałem z wielką uwagą. Nie
mogę natomiast z czystym
sumieniem powiedzieć, że
przeczytałem je z pełnym zrozumieniem.
Myślę, że można by to przedstawienie (wybacz, Jureczku szczerość) podsumować hymnem –
psalmem z biblii któregoś z kościołów protestanckich zatytułowanym CHWALMY PANA.
W rozumieniu – rządzącego Pana
( Pan, jako pojęcie, a nie konkretna osoba).
Otóż chwalmy Pana, bo on dobre
Panisko, jeszcze nas dostrzega,
jeszcze nas nie zagłodził
i
zniszczył ostatecznie, jeszcze nam
wrednych jęzorów nie powyrywał.
Nie wiem, czy już nam odpuścił,
czy czasowo dostał zadyszki. A
może po prostu powziął kolejny,
genialny plan, żeby nasze środowisko skłócić. Nie udało się (bo
chyba nie udało) rozegrać nas
operacyjnie, to trzeba zagrać na
nucie społecznej. Pod hasłem –
zrobię coś dla Was dobrego, ale to
Wy wymyślcie, co to ma być.
Rzućcie parę pomysłów, a ja namieszam najpierw je przyjmując,
a raczej udając ich przyjęcie, zaś
później będę mnożył trudności,
wysuwając różne zastrzeżenia,
inspirując Was do sporów wewnętrznych. Tak, żebyście w koń-

cu się pożarli między sobą i ostatecznie znienawidzili. Bo przecież
sztukę kreowania wrogów, tworzenia klimatu nienawiści to ja
ma opanowaną i przećwiczoną, a
nie Wy. I to ja będę miał z tego
uciechę, a Wy znów dacie się zrobić „w ciula”, jak mawiają na Śląsku i w Galicji.
Rzekomą dobroć, płynącą z miodopłynnych ust pani dyrektor
proponuję przecedzić przez wyjątkowo gęste sito nieufności.
Wygląda mi to zbyt wielowątkowo, a przez to – fałszywie.
Ale jeśli założymy – ot tak, dla jaj,
że nie ma tu drugiego dna, to z
logiki wynika, że mielibyśmy wykonywać pracę, za jaką biorą
pensję podwładni pani dyrektor z
nią samą na czele.
Jeśli tak, to dla odmiany przypomina mi się Wańkowicz. Melchior
właśnie.
Otóż jeżdżąc w swoim czasie po
kresach (obecnie Białoruś, albo
Litwa – nie pomnę lokalizacji tegoż majątku, ani faktycznego nazwiska właściciela, na bramie
witalnej (nie powitalnej) stojącej
na wjeździe do dworu wyjątkowo
zaniedbanego, przywitał Wańkowicza transparent treści następu-
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jącej: „Gospodaruj Panie Boże, bo
Kowalski już nie może”.
To tyle, tytułem skojarzenia z
naszym biednym, zarządzanym
zupełnie do dupy krajem
(majątkiem narodowym), na granicach którego należałoby dać
takie tablice z treścią, jak wyżej,
jednakże zmienić nazwisko z
przyzwoitego na właściwe, też na
„K” zresztą.
I to też tyle, tytułem mojego komentarza do całego wydarzenia.
Proponuję Jurkowi, aby głęboko
przeanalizował tenże triuwiratowy
materiał i zdecydował, czy może
go zamieścić w kwietniowym OBI.
Nadmieniam z całą powagą, że
naprawdę doceniamy fakt, iż Jurek zechciał poświęcić swój czas
na zorganizowanie spotkania z p.
Zdrodowską i że wyjątkowo
grzeczny tekst okraszony miłymi
słowami dla niej ze spotkania
wykreował. Ale Jurek już taki
jest. Po prostu ma kindersztubę.
Dżentelmen w każdym calu. Piszę
to, bo to jest zwyczajnie prawda.
A jemu prawda się należy.
Marcin Szymański
Trumwirat:
Aneta Wybieralska
Marcin Szymański
Mietek Malicki
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Wojna wojną, a wybory coraz bliżej
Wszyscy żyjemy wojną, uchodźcami i bandytyzmem sąsiada. Oddaliliśmy się jakby od naszych spraw krajowych, zwłaszcza tych, które jeśli nie dziś, to na pewno jutro znów będą miały wpływ na nasze
życie. Pisząc „nasze” mam oczywiście nas, emerytów mundurowych, szczególnie tych, których od 13 lat stara się wykończyć każda władza w naszym pięknym kraju.
Marcin Szymański
Władza, która wypowiedziała nam
wojnę. Władza, której myślą przewodnią jest z jednej strony ślepa
zemsta, z drugiej zaś napisanie
historii Polski na nowo, po swojemu. I zupełnie inaczej, niż my to
przeżyliśmy i czego byliśmy
świadkami. Do tego władza, której fundamenty stoją na trupach
przez nią wyprodukowanych. Dosłownie.
Nie chodzi mi tutaj tylko o nas,
nasze środowisko. Chodzi mi o
wszystkie ofiary śmiertelne od
tzw. reform Balcerowicza począwszy. Bo przecież to ta sama władza, a przynajmniej tej samej proweniencji, jeśli nie ta sama personalnie. Ofiary, to ludzie, którzy
zeszli z tego świata, bo nagle zlikwidowano im miejsca pracy, bo
zabrano im podstawy egzystencji,
bo niekiedy ich zwyczajnie dosłownie zagłodzono, wyrzucono
na ulicę często z małymi dziećmi.
I jeszcze usiłowano bezczelnie
dorabiać do tego ideologię, starając się obarczyć ich winą za niezaradność i nieumiejętność
„wzięcia własnych spraw w swoje
ręce”. Zafundowano im – nam,
najdzikszą odmianę prymitywnego kapitalizmu. Takiego, który w
krajach zachodnich skończył się
mniej więcej w połowie XX wieku,
zaraz po II wojnie. A nas cofnięto
w rozwoju o ponad pół wieku.
Szok cywilizacyjny i materialny
był tym większy, że zlikwidowane
zostało państwo opiekuńcze, w
którym nikt nie musiał się martwić o dzień jutrzejszy, bo zawsze
miał pracę i jakieś mieszkanie,
zawsze miał darmową opiekę
zdrowotną, do tego zawsze miał
możliwość „zakombinować” dodatkowy dochód jakimś drobnym
handelkiem, jakimś nielegalnym
ubojem, czy zwyczajnie przygranicznym przemytem.
A tego właśnie naród został
brutalnie pozbawiony.
I rozpoczęła się produkcja nieboszczyków. Zawały, udary, sa-

mobójstwa, załamania psychiczne. I towarzysząca temu patologia. Ni stąd, ni zowąd pojawiły się
zorganizowane grupy przestępcze,
często o powiązaniach międzynarodowych. Początkowo zupełnie
bezkarne, też siały trupami.
Co charakterystyczne, rządy tamtego czasu miały zawsze proweniencję prawicową, a w skrajnych
wydaniach nawet katolicko nacjonalistyczną (pierwsze rządy pisuarów). Dla nich każdy, kto zaczynał się dopominać o zwykłe
przestrzeganie podstawowych
praw człowieka i obywatela, natychmiast był stygmatyzowany i
określany „komuchem”.

Zmasowana propaganda skutecznie, niestety, obrzydzała wszystkie osiągnięcia socjalne, wywalczone przez zwykłych ludzi po
1945 r, a nawet te z okresu międzywojennego, np. 8 – godzinny
dzień pracy, płatne nadgodziny,
itp. Media, w założeniu mające
być neutralnymi światopoglądowo
i obiektywnie przedstawiającymi
zdarzenia i sytuację społeczną i
polityczną w państwie, zawłaszczone zostały przez prawicę i pozostają w jej władaniu do dziś,
przy czym uprawiają od 6 lat wyjątkowo prymitywną propagandę,
wspierane w tym dziele przez kościół instytucjonalny. I dlatego
między innymi są ciągle skuteczne.
Mógłbym jeszcze długo wymieniać
grzechy, czy – właściwsze byłoby
określenie łajdactwa każdej władzy prawicowej, jednakże szkoda
na to czasu. A i nie ma takiej potrzeby, bo przecież nie ja sam
pamiętam to całe szambo, jakie
nam zgotowali i w którym nas
pławią. Różnica między nimi i
nami jest taka, że oni smrodu
tego szamba nie czują, bo to ich
środowisko naturalne. Nam natomiast zwyczajnie śmierdzi i powoduje odruchy wymiotne.

Jestem pewien, że Wy, moje Przyjaciólki/ Przyjaciele też macie od
dawna dość tych bezczelnych,
opasłych pysków, o tępym spojrzeniu, ożywiających się jedynie
wtedy, kiedy na horyzoncie pojawiają się jakieś duże pieniądze,
albo np. tzw. przeciwnik polityczny (czytaj – konkurent do wspomnianych pieniędzy).

Ponieważ zaliczam dotychczasową kastę rządzącą (POPiS) do
grupy psychopatów, nasuwa mi
się pomysł na – mam nadzieję,
skuteczną kampanię wyborczą. A
jeśli nie skuteczną, to przynajmniej urozmaiconą. I psującą dobre
samopoczucie ewentualnych kandydatów na parlamentarzystów i
wszelkiej maści kacyków partyjnych wszystkich szczebli.
Pomysł jest następujący:
Uczestniczymy AKTYWNIE w zebraniach przedwyborczych kandydatów wszystkich partii politycznych i ewentualnych bloków
wyborczych. Zabieramy na nich
głos. Wysuwamy pod adresem
kandydata następujące żądanie:
Kandydat zgłasza na pierwszym
posiedzeniu Sejmu/ Senatu w
ramach tzw. inicjatywy obywatelskiej projekt ustawy, której kluczowymi artykułami są:
1. Obowiązek przedłożenia przez
każdego kandydata na parlamentarzystę, radnego, czy wreszcie
członka rządu (w tym również
członków tzw. gabinetu politycznego ministrów), świadectwa z
pozytywnie zaliczonych badań
psychologiczno – psychiatrycznych, wystawianych przez te same komisje, które opiniują kandydatów na posiadaczy broni,
kandydatów do wszystkich służb
mundurowych, kierowców i inne
osoby, mające obowiązek przejścia takich badań.
2. Zniesienie immunitetów u parlamentarzystów.

3. Zapis umożliwiający natychmiastową utratę mandatu parlamentarzysty/ radnego w przypadku zmiany „barw partyjnych” i
obowiązek rozpisania w jego okrę(Ciąg dalszy na stronie 25)
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gu wyborczym nowych wyborów
na tę funkcję.
Jak widzicie, byłaby to ustawa
prosta, nie wymagająca od parlamentarzystów szczególnego wysiłku umysłowego i fizycznego.
A – przyznacie, byłaby bardzo
przydatna.
Rzecz jasna – jak kiedyś powiedział tow. Leszek Miller, byłoby to
głosowanie karpi za wcześniejszym bożym narodzeniem, ale tak
sobie myślę, namieszalibyśmy
tym pomysłem nieźle. Jeśli do
tego zgłaszając publicznie taką
propozycję użylibyśmy argumentu, że niespełnienie naszego postulatu przez wybranego parlamentarzystę skutkowałoby w następnej kadencji negatywną dla
niego, wręcz niszczącą, kampanią
wyborczą. I oczywiście sekowaniem go w czasie całej kadencji.
Niezależnie od powyższych pomysłów proponowałbym akcję medialną (głównie w internecie – bo
gdzie indziej raczej nie mamy
specjalnie możliwości) pod hasłami:
NIE CHCEMY DŁUŻEJ U WŁADZY PSYCHOPATÓW .
WIDZIMY, DO CZEGO PROWA-

DZI SATRAPIA JEDNOOSOBOWA.
NIE CHEMY ŻADNEGO EMERYTOWANEGO ZBAWCY NARODU.
POTRAFIMY SAMI ZADBAĆ O
SWOJE ZBAWIENIE.
Piszę o tym wszystkim dlatego, że
facecik z Żoliborza był łaskaw
niedawno bąknąć, iż może zarządzi wcześniejsze wybory w maju,
czyli za niespełna 2 miesiące.
Wojna na wschodzie dała mu
wzrost słupków poparcia, do tego
mimo wszystko liczy, że jednak
wydusi z Unii jakąś kasę, a jednocześnie zbija kapitał polityczny
na uchodźcach, wmawiając Unii i
całemu zachodowi, że koszty
przyjęcia uchodźców ponosi państwo. My oczywiście wiemy doskonale, że to kłamstwa, bo przecież to właśnie my – społeczeństwo, finansujemy z własnych
budżetów domowych pomoc dla
tych biedaków, to my, naszą pomysłowością, wielką empatią i
zaangażowaniem organizujemy
dla nich transport, żywność, noclegi i pełne utrzymanie. Nie piszę
tego, żeby komukolwiek, poza
władzą, rzecz jasna, wypominać,
bo pomoc ta jawi mi się, podobnie
jak i Wam, jako absolut. Jako
moralny obowiązek. I tu nie ma
dyskusji. Natomiast wiem, że na-

sze prywatne zasoby i zasoby samorządów, a także organizacji
pozarządowych, już się kończą.
I tu powinno z pomocą zinstytucjonalizowaną wkroczyć państwo.
I nie wkracza, tylko kłamliwie
gada.
Nawet się nie dziwię, że nic nie
robi. Bo tam zwyczajnie nie ma
kto robić. Oni potrafią robić wyłącznie pod siebie. I to dosłownie.
Na myśl, że mieliby cokolwiek
zrobić, dostają ze strachu sraczki. Tej zwykłej, pospolitej sraczki.
Zatem, nie oczekujmy z ich strony jakiegokolwiek głębszego zaangażowania.
Ale – na wszelki wypadek, szykujmy się na te wcześniejsze wybory.
Musimy je wygrać. I posprzątać
po nich. Nie będzie łatwo – stajnie
Augiasza to czyste salony z błyszczącym parkietem przy tym
szambie, syfie, bałaganie, sraczu
(nic nie skreślać), jaki oni wyprodukowali.
Musimy też, ale w następnym
rzecz jasna etapie, po pierwsze
uporządkować i oczyścić wszystkie struktury państwowe, a następnie odzyskać majątek bezprawnie przez wielu z nich zagrabiony.
Tak, tak.
Kurdupel, na wzór Putina, wyprodukował nowych oligarchów.
Swoich. Polskich. A oni, przetartą
przez Rosjan ścieżką, ulokowali
swoje aktywa poza naszymi granicami. Głównie w rajach podatkowych.

Ale to nic. Znajdziemy co trzeba i
odzyskamy, co trzeba. Może w ten
sposób nieco zmniejszy się dług
publiczny.
Ale się rozmarzyłem......
(Ktoś – nie pamiętam kto, powiedział: bardzo uważaj na swoje
marzenia. Mogą się spełnić!!!)
A co Wy, mili moi na tę moją pisankę???
Pozdrawiam Was serdecznie.
Marcin Szymański
Ps. Coraz więcej korzystnych dla
nas wyroków sądowych.
Sprawiedliwych.
Uwagi i inwektywy jak zwykle na
mój adres zebek86@interia.pl
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Mówią, że Putin to...

M

ówią, że Putin to szatan,
doprowadził do konfliktu
bez mała światowego. To
jest nie kwestionowana prawda,
lecz warto przyjrzeć się naszym
politykom. Co prawda nie mają
oni w sowich niecnych poczynaniach mięsa armatniego (Bogu
dzięki) w postaci siły żywej zapatrzonej w rożnej formie narzędzia
do eliminowania siły żywej (czytaj
zabijania) lecz przyjrzyjmy się z
punktu widzenia statystycznego
Polka jak u nas toczy się ta nasze
wewnętrzna wojenka. Obecna
polityka naszych nawiedzonych
decydentów doprowadziła do tego, że zgoła w każdej rodzinie są
dwa stronnictwa. Nie tylko ogranicza się to do wyśmiewania,
szydzenia, w ostateczności pokazywania środkowego palca. Kiedyś poststalinowską polityka było
głoszenie teorii, że wszystkiemu
winni są żydzi i cykliści. Dziś mając odmienne poglądy jest się zaszufladkowany jako komunista,
ubek w ostateczności zwolennik
LGBT. W dobie obecnej ta nienawiść wykluwa się już w łonie
podstawowej edukacji inspirowanej przez niby to ministranta
edukacji. To jego zarzadzanie,
polityka edukacyjna doprowadza
do tego, że ten, który nie chodzi
na religię należy traktować jako
odszczepieńca, eliminować go z
otoczenia. Bezradni nauczyciele
nie mają wpływu, w obawie o
własne jestestwo. Wystarczy, że
nauczyciel stanie w obronie takie-

go ucznia, a zostanie traktowany
jako podły odmieniec nie godny
nauczania młodego pokolenia.
(Patrz na konsekwencje wyciągane w stosunku do nauczycieli co
to pozwolili uczniakom oglądać
„Dziady”). Taki staus qwo przenoszony jest do domów. To w rozmowie małżeńskiej coraz częściej
słyszy się jeżyk pełen jadu, nienawiści wulgaryzmów. A to niewątpliwie widzą dzieci. A oni z kolei
przenoszą to dalej. KTOS MI POWIE, ŻE TO WINA BRAKU PODSTAWOWEJ UEDUKACJI, ZANIKU KLUTURY. Guzik prawda jak
to mówi dziewczyna w reklamie.
To wszystko stworzyli politycy. To
za ich przyzwoleniem te szamba,
ta kloaka coraz częściej przenoszona jest O!! zgrozo właśnie z
sejmu, wywiadów, dyskusji polityków do naszych domów, naszych środowisk.
A zwłaszcza
dotyczy to zachowań pożal się
Boże tych nawiedzonych. To wlanie za przyczyną niby to słusznej
„wadzy” w naszej kochanej ojczyźnie (bo innej nie mam) doszło
do takich podziałów,
których
nawet jako wyedukowany historyk w naszej przeszłości nie mogę
znaleźć. A wszystko dzieje się,
kolejny raz O! zgrozo, za przyzwoleniem i akceptacją KK, który jak
to mówią w mętnej wodzie…. .
(prawie 90 % głosi swoje
ochrzczenie). Odsyłam do przeglądu homilii pseudo duchownego (w jego postawie nie ma dużo
akcentów wynikających z powoła-

nia duszpasterskiego) Jędraszewskiego.
W tym, momencie zreflektowałem się, że to wszystko jest
każdemu z nas wiadome (po co
głową o mór tłuc kto był bucem ..). Wyjaśnię tylko, że przedstawienie powyższych spostrzeżeń
miało na celu ukazanie jak daleko odbiegliśmy od tej podstawowej kultury. Ta bezkarność, nielicznie się z innymi, z ich obiektywnymi osądami, racjonalnymi
argumentami,
kiedyś tam być
może zostanie to osadzone, lecz
warto nie zapominać o tej kulturze przez duże „K”. My już po
przejściach i tych życiowych i
tych politycznych coraz bardziej
uciekamy w zacisze domowe. To
od nas zależy jaki to będzie poziom codziennej kulturowy, moralny, stwarzający nam godne
życie ku jego wieczora. Te nasze
oczekiwania jak się okazuje są
jeszcze w miarę wyczuwalne. Z
powodu ograniczeń medycznych
przez bez mała dwa lata nie mieliśmy możliwości wypadów do teatrów, filharmonii do Warszawy ,
Gdyni, Białegostoku czy też do
Olsztyna. Jednak jak się okazuje
to kultura zawitała do nas, co
odebraliśmy z wielkim zadowoleniem. Ludzie z pasją, ludzie z
zamiłowania do kultury, przybywają do małych miasteczek aby z
nią się dzielić. I co jest fajne my
tego pragniemy i z tego korzystamy.

(Ciąg dalszy na stronie 27)
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W połowie marca w Giżyckiej Szkole Muzycznej odbył się
koncert pt. „Po Chopinie”. Polskie
utwory naszch muzyków w wykonaniu wiolonczelistki, skrzypaczki, fortepianu i pryzmatycznej
sopranistki wniosły daleko odczuwalne akcenty nie tylko muzyczne ale okraszone komentarzem
prowadzącego wiele akcentów
patriotycznych. Moniuszko, Szymanowski i mało znani polscy
kompozytorzy przez 1,5 godziny
bardzo pozytywnie wpłynęły na
nasze samopoczucie. Wykonawcy
z Filharmonii Warszawskiej zaskoczyli nas swoją swobodą,
spontanicznym kontaktem z widzami. Jak to mówią żeglarze:
„Tak trzymać”, tego potrzebujemy, dzięki im za to
Po dwóch tygodniach mieliśmy kolejną perełkę tym razem
teatralną. Aktorzy z Iławy przedawali nam sztukę o jakże optymistycznym tytułem pt. „Będzie lepiej”. Jednym z bohaterów był
nawet współczesny policjant. Pomimo spartański warunków: mała scena, barka należytego nagłośnienia i oświetlenia zadowoleni
widzowie nagrodzili aktorów wielkimi brawami. Tego nam, brakowało. Sztuka nie była nafaszerowana co jest ostatnio bardzo na
czasie politycznymi akcentam, a
jednie przedstawiła normalną
prozę życia z odrobiną humoru.
Przyglądając się sztuce można

było doszukać się sugestii odbudowy wiary w innych, zaprzestania egocentryzmu. Takich przekazów w ostatnim czasie jest coraz
mniej a jak życie wykazuje jest
potrzeba aby przyjrzeć się sobie
obiektywnie a niekiedy nawet
krytycznie.
Oczywiście nie brakuje
nam kwestii historycznych w wykonaniu autentycznych historyków a nie nawiedzonych., Spotkaniem o takim charakterze była
prelekcja historyka Jana Sekty
pt. „Gmina Giżycka w starej fotografii”. Od dwóch lat funkcjonuje
u nas Giżyckie Archiwum Cyfrowe. To tam dyg italizowane są
(skanowane cyfrowo ) stare fotografie. Osobiście od kilkunastu
(dziesięciu) lat gromadzę zdjęcia
nie tylko rodzinne. Posiada niezliczoną ilość zdjęci Giżycka z
pierwszej polowy XX wieku. Takim moim przewodnim hasłem
jest: „To nie zdjęcia tworzą historię to historia dokumentowana
jest zdjęciami”. Ta fotografia, malowanie światłem (foto – światło,
grafie malowanie) w dobie obecnej
coraz czeskiej pozwala nam na
ucieczkę w przeszłość. Przeszłość
w której nie było zawiści, człowiek szanował człowieka. Mówiliśmy do siebie zrozumiałym językiem, pomimo językowych naleciałość wschodnich czy regionalnych np. mazurskich. Dziś nam
tego brakuje stąd też podświadomie szukamy tej minionej co-

dzienności
teatrach…
przypadku
tam coraz
przebicie.

w kulturze, filmach
chociaż jak widać na
cenzury „Dziadów” i
częściej trudno jest o

W piątek 08.04. w ramach
spotkań Cztery Pory Roku z literaturą” odbyło się spotkanie w
hotelu „Mazowia” z pisarką Beata
Szady, autorka książki „Wieczny
początek Warmii i Mazur”. Widzów w było sporo, a na dodatek
mogli nabyć książkę z autografem
pisarki. Zacytuje tylko jej wypowiedz na temat naszego regionu:
Warmia i mazury to od lat raj dla
wczasowiczów , kuszący bezkresnymi jeziorami, lokalną kulturą i
obietnica relaksu. Cud natury ,
którym z przyjemnością chwalimy
się nawet za granicą. Spotkanie
było wielką gratką, zawłaszcza, że
było tematycznie związane z naszymi Mazurami. Chciało by się
powiedzieć: „łapmy to pełnymi
garściami”.
Być może nawet i tego typu
spotkania zostaną, nawet po cichu, wyeliminowane . Metody są
różne . Ostatnio zmienione zostaną przepisy dotyczące obrazy
uczuć religijnych. Niby nic wielkiego, lecz w samej ustawię jest
tyle kruczków, że praktycznie ten
kaganiec, ta nowa formy cenzury
będzie mila decydujący wpływ na
wyeliminowanie nawet tych resztek świeckości z naszego życia. I
tego się boję. Moje obawy są dalece uzasadnione, bowiem jak
powiedział wice ministrant
wymiaru niby to sprawiedliwości, nomen omen Warchoł:
"Prawo jest niedoskonałe, należy je zmienić…. …orężem
prokuratury jest prawo i ten
oręż nie może być tępy, musi
być skuteczny… Na zakończenie dodał: . "Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia
przepisy po to, żeby dać jeszcze silniejszą ochronę konstytucyjną tej podstawowej gwarancji, o której mówimy, czyli
prawie do wyznawania religii,
swobodzie publicznego głoszenia poglądów" Pozostawię to
bez komentarza.
Cierpliwości:
Bohdan Makowski
s. Władysława
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Ale mi się pop...
… przepraszam pomieszało. Śledząc z nudów wiadomości, z
nudów bo i tak nic ciekawego się nie dowiem poza głupotą, moje
kaprawe oczęta zostały rozwarte do granic możliwości na taką oto
informację. „Jentelmeni” z instytutu nienawiści narodowej będą
decydować jaki kawałek kamienia, metalu w kształcie tfu! np.
gwiazdy sowieckiej będzie w glorii niby to sprawiedliwości społecznej rozebrany. No nareszcie. Wreszcie zrobi się czystkę na przedmurzu uzyskanie naszej niepodległości. To przecież logiczne, że
żaden tam kacap, ruski, sowiet (teraz można w glorii nawet zaszczytów ich tak nazywać – czytaj ubliżać) nie będzie wychwalany
za to, że nasza niepodległość powstała za ich Tfu ! Tfu ! przyczyną.
Bohdan Makowski

I

wiecie Szanowni czytelnicy
zostałem na moment nieświadomie porażony „kaczyzmen”
i proszę !. Zacząłem grzebać w
swoich przepastnych archiwach
historycznych i znalazłem statuetkę (dla uproszczenia powiem)
radzieckiego „bojca” z 1943 roku,
który z „pepeszą” (to taki karabin
do zabijania z II wojny światowej)
jest w pozycji ataku (w domyśle )
na „germańca”. Niby nic wielkiego, ale może zrobię jakieś tam
spotkanie – happening towarzyski (towarzyski - to też zakrawa
na ruski zwrot?!) pt. „Dowalić
kacapom” i w glorii fleszów zdeptać toto czytaj zniszczyć, co jak
obecnie widać w przekazie naszej
słusznej „wadzy” im się należy.
Na pohybel sowietom !!. Grzebiąc
dalej w swoich prywatnych skarbach natrafiłem na śrubokręty, a
raczej cały komplet w oryginalnym opakowaniu na którym jest
napisane czarno na białym: jest
to Tfu!! sowiecki wyrób, a wiec
moralnie zakazany, a nawet jego
cena 4 ruble jest problematyczna
(za tani – godzi w polską gospodarkę). Już miałem wywalić te
precjoza i inne w „kibini macier”
albo jak kto woli „idzi w kczortu”
ale .. no właśnie . Musiałem naprawić żonie wtyczkę do suszarki. Mus to mus .. i co , jak małżonek z długoletnim stażem ale musiałem przeprosić sowieckie śrubokręty i na razie powstrzymałem
się od tego patriotycznego odruchu.

W

tym momencie otrzeźwiałem. To jest paranoja. Jednak jak się okazuje takie otumanienie napadło
nie tylko mnie. Lewica (chodzi o
posłów) złożyła durnowaty wniosek, a konkretnie poseł Marek

Rutka, o zakazie stosowania i
propagowania symboli agresji
rosyjskiej . Chodzi tu o symbol
literki „Z”. Nad propozycją Lewicy
gorąco dyskutowano 2.04.br. na
połączonych sejmowych komisjach – Spraw Wewnętrznych i
Finansów Publicznych. Pomysł
ten , finalnie został przegłosowany bez głosu sprzeciwu. No i proszę, ja otrzeźwiałem, a wybrańcy
narodu dalej brną w otumanioną
uliczkę. W związku z tym mam
dla nich, w tym tonie oczywiście,
propozycję aby jeszcze usunąć
całkowicie z alfabetu literkę „z”. A
co tam jak głupieć to do końca,
tak jak tylko mu Polacy potrafimy.

P

o przeczytaniu powyższego
tekstu wpadłem jeszcze na
jeden szatański pomysł. A
może nagrany filmik ze niszczenia
sowieckiej statuetki wysłać do
instytutu nienawiści narodowej i
on że w dowód
mojej
„patriotycznej postawy” przywróci
mi zabrną bezprawnie emeryturę ?. Prawda ze pomysł szaleńczy,
ale czy aż do końca nie realny ?.
Dziś można się wszystkiego spodziewać. Bowiem u nas zamiast
być normalnie, kiedy to jest okazja aby normalnie żyć zwłaszcza z
sąsiadami zaczynam żyć wedle
tych wariackich, ale wielokrotnie
powielanych zasad koegzystencji.
Nie nawiedzimy Niemiaszków dla
zasady, Czechów lekceważymy, a
Słowaków nawet nie zauważamy.
Ukraińców traktujemy po macoszemu jako zbłąkane dziecię, Białorusinów jako wasali Sowietów i
traktujemy ich jako przekupne
zło. Litwini są jedynie tłem do
wszelkiej maści wystąpień politycznych. Za to poszykujemy
„przyjaciół” jak zwykle nie trafio-
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nych w postaci Orbanowskich
Węgier, wśród żabojadów, których nauczyliśmy jeść widelcem,
gdzie tak do końca nie wiadomo,
który z kandydatów jest nam bliski. Czy ta kobita od bandyty putina czy też zwolennik LGBT.
Ostatecznie mamy wielkiego brata, tym razem za wielka wodą, a
nie za miedzą. W zasadzie z tą
przyjaźnią różnicy nie ma, też
trzymają nas na krótkiej smyczy.
MIG-ów 29 nie pozwolili nam
przekazać na Ukrainę, za to naftę, gaz będziemy mogli kupować
od nich bez liku wioząc toto przez
Atlantyk (niby ma być tanio ?!).
Za to tanki czy też inny sprzęt do
zabijania kupujemy i będziemy
mogli kupować „skolko ugodno”
bo
niby
lepszy
,
bo
„amerykancki”. Ot i przyjaciele.
Pogoniliśmy Ruskich w 1992 roku, a teraz mamy nowych przyjaciół - poganiaczy bydła . Małą
różnica jedynie język co bardziej
nie zrozumiały. I proszę to jest ta
nasza normalność. To są te nasze
pomysły suwerennego Państwa.
Biorąc pod uwagę zachowanie
polityków i zwiane z tym nasze
doświadczenia można powiedzieć,
że mamy do czynienia kolejny raz
z „polskim korytarzem”. Zawsze
krańcowo z jednej strony - wielka
przyjaźń i nagle hop na drugą
stronę korytarza i wielka nienawiść. Oczyma wyobraźni widzę
taki oto trzeci wariant ,
(poganiacze bydła też się znudzą
– to kwestia czasu), kiedy to takim przyjacielem „pa duszam”
będą … kitajce. A warto dodać, że
ichni język jest bardziej zawiły od
angielskiego. Prawda, ze napawa
to trwogą i co tam te literki i pomniki.
Cierpliwości:
Bohdan Makowski s. Władysława
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Część druga

Wszystkie drogi do... Elbląga
Opuszczamy Pogrodzie i udajemy się na wschód, gdzie najważniejsze miasta to Frombork i Braniewo położone na terenie krainy określanej jako Warmia, mającej jednak różne
znaczenia o czym poniżej.
Karol Wyszyński
Warmia
Warmia nosiła różne nazwy na
przestrzeni wieków: staropruska
nazwa to Wormjan –, Warńija –
warmińska, Warmzia po łacinie
zaś Varmia – mazurska, Warmia,
Ermland. Niemieckie określenia
to Emeland, a później Ermland.
Równina Warmińska, zwana też
Niziną Warmińską, zajmuje powierzchnię prawie 650 km2, w
znacznej swej części w latach
1975-1998 należała do woj. elbląskiego.
Przed wiekami zamieszkiwali ją
Prusowie, nazywani warmami, a
ich stolicą była prawdopodobnie
Orneta, a według ich terminologii
był to czerwona ziemia.
Po podboju tych ziem przez zakon
krzyżacki Warmia stała się dominium biskupim z dużą autonomią. Podlegała władzy biskupa
warmińskiego i stanowiła jedną
trzecią diecezji warmińskiej.
Pierwszym biskupem diecezji
warmińskiej był Anzelm (ur. ok.
1210, zm.1278), który uniezależnił ją od Krzyżaków. Po drugim
powstaniu pruskim (1260-1274) i
zniszczeniu ówczesnej stolicy biskupstwa – Braniewa, Anzelm
osiadł w Elblągu i tu zmarł. Miał
być pochowany w rejonie wieży
elbląskiej katedry. Swa siedzibę
miał w rejonie ul. Częstochowskiej w Elblągu, przypisuje się że
było to w rejonie obecnej siedziby
przeszkola przy tej ulicy.
Z biskupów warmińskich należałoby wymienić m.in.: Eneasza
Sylwiusza Piccoloniniego (Enea
Silvio de Picooliminiego, 14051464), który został papieżem Piusem II, a także Jana Dantyszka
(właściwie Johannes von Hoefen,
1485-1548, z urodzenia gdańszczanina) – pierwszego polskiego
dyplomatę; Stanisława Hozjusza
(1504-1579) - również polskiego
dyplomatę i poetę, przedstawiciela kontrreformacji, nielubianego
przez elblążan w tamtym okresie;
Ignacego Błażeja Franciszka Krasickiego (1735-1801) - zarazem

poetę, prozaika i publicystę, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia.
Pierwszym polskim biskupem po
powrocie do Polski był Józef
Drzazga (1914-1978).
W 1466 r. dominium weszło w
skład państwa polskiego, zachowało jednak pełną autonomię. W
1772 r., w wyniku I rozbioru Polski, przypada Prusom. Do Polski
Warmia powróciła w 1945 r. Po
pierwszej wojnie światowej nie
całe terytorium dawnych Prus
Królewskich było objęte plebiscytem, a sprzeciw odnośnie powrotu Warmii do Polski wyraził miedzy innymi ówczesny premier
Wielkiej Brytanii David Lloyd
George (1863-1945), podobne
zdanie mail tez odnośnie przyznani Polsce terenów Śląska.
Co ciekawe, do 1992 roku parafie
katolickie z Elbląga były częścią
diecezji warmińskiej. Przestały
być, gdy decyzją Jana Pawła II
powstała diecezja elbląska.
I zabawna historia związana z
regionem gdzie powiat elbląski
położony jest na Żuławach, terenach depresyjnych i Wysoczyźnie
Elbląskiej, a rejonie Milejewa
osiąga wysokość prawie 200 m
n.p.m. W pierwszej połowie lat 60
-tych ubiegłego wieku miejscowi
działacze sportowi zorganizowali
kolarski wyścig górski. Sportowcy
przybyli przez teren Żuław pukali
się w głowę, ale kiedy na drugi
dzień pokazano im trasę poprzez
Wysoczyznę byli zachwyceni.
Narusa
Umowna granica pomiędzy Wysoczyzną Elbląską w Warmią to
struga Narusa, wypływa z okolic
wsi Pogrodzie z wysokości 105 m
n.p.m. i ma długość 16 km.
Uchodzi do Zalewu Wiślanego
obok osady Narusa, przed 1945 r.
nazywała się Närz). Na Warmię
wjeżdżamy poprze mostek nad
nią. Granica umowna bo kiedyś
przejściowo do dominium biskupiego należało Tolkmicko.

- 29 -

Narusa jako osada została utrwalona w serialu „Stawka większa
niż życie” w 13 odcinku, tu mieściła się fabryka, którą zniszczył
Klos, a trwały w niej badania nad
bronią wykorzystującą koncentrację promieni świetlnych. Oczywiście to tylko opowieść filmowa.
Frombork
Sam Frombork miasteczko znane
na całym świcie za przyczynkiem
pobytu w nim i stworzenia tu
dzieła przez Mikołaja Kopernika o
czym będzie poniżej prawdopodobnie zniknęłoby gdyby nie Kopernik, tak sugeruje to por. Aleksander Ekielski internowany w
Prusach. Po upadku powstania
listopadowego przebywając w Elblągu podróżował po jego okolicy
a następnie udał się na zachód
Europy, co opisał w swym dziele
„Wspomnienia z podróży z Elbląga do Awinionu”. Opisując Frombork napisał że gdyby nie imię
Mikołaja Kopernika i jego dzieło
miasteczko byłoby całkowicie zapomniane.
Skąd się wzięła nazwa Frombork?
Ile lat liczy sobie to miasto i jakie
były jego losy na przestrzeni wieków?
W pierwszym tysiącleciu naszej
ery ziemię, na której obecnie istnieje Frombork, podbili Prusowie.
Istniało dziesięć pruskich plemion, które posiadały własny
język, kulturę i wierzenia religijne. Prusowie osiedlili się w grodach i osadach obronnych, żyli
głównie z rolnictwa, rybołówstwa
i łowiectwa. Należące do nich ziemie zaczął podbijać Zakon Krzyżacki, sprowadzony w 1226 roku
przez księcia Konrada Mazowieckiego (żył w latach ok. 11871247). Po opanowaniu pruskiego
grodu Bałgi (obecnie tereny w
obwodzie kaliningradzkim) opanowali tereny plemienia Warmów,
w tym rejony obecnego Fromborka.
Dalsze wieści za miesiąc.
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URSUS CZĘŚĆ V

REALIZACJA
Poprzedni odcinek pisałem w czasie, który zwiastował zbliżającą
się prawdziwą wiosnę. Obecnie pogoda płata nam figle – koniec
kwietnia przynosi temperaturę 10 stopni C oraz deszcze i wiatr.
Nie sprzyja to mojej aktywności twórczej, jednak bardzo duża mobilizacja spowodowała, iż wziąłem długopis do ręki i zaczynam pisać.
Wojciech Trzciński

R

ealizację sprawy operacyjnej o kryptonimie „Ursus”
trzeba podzielić na kilka
etapów, które będą musiały być
bardzo szybko pokonywane.
Pierwszy etap
Przejęcie „zamówionych” przez
Franka ciągników. Zabezpieczeni
ich na parkingu Komendy w
Piotrkowie Tryb. oraz wykonanie
czynności procesowych z zatrzymanymi osobami, przewożącymi
ww ciągniki.

Drugi etap
Zatrzymanie Bolka, WJ oraz innych osób – pracowników Z.M.
Ursus.
Postanowiliśmy w pierwszej kolejności zatrzymać w miejscu zamieszkania WJ, przewieźć ją do
Piotrkowa Tryb., tam wstępnie
przesłuchać i wykonać niezbędne
czynności dotyczące dobrze funkcjonującego procederu kradzieży
ciągników i części zamiennych do
nich.
Bolka oraz inne osoby – zaplanowaliśmy zatrzymać w drugim
dniu, po zatrzymaniu WJ.
Trzeci etap
Zatrzymanie, w możliwie jak najkrótszym czasie, osób prowadzących nielegalne punkty sprzedaży
części zamiennych w Jaktorowie i
Poziomce.
Było to trudne zadanie, ponieważ
zabezpieczenie części znajdujących się w ww miejscach wymagało dużego wysiłku logistycznego.
Ze względu na odległość,
niezbyt liczne siły milicyjne zaangażowane w sprawę z Piotrkowa
Tryb. oraz inne planowane czynności przy realizacji sprawy
„Ursus”, postanowiliśmy skorzystać z pomocy Wydziału ds. PG
WUSW w Skierniewicach.

Wiedząc o niezbyt dużym
entuzjazmie przy wykonywaniu
czynności służbowych na rzecz
innych jednostek, poprosiliśmy o
pomoc – Jerzego P. z Biura d/w z
PG KGMO – w postaci objęcia
„nadzorem” czynności służbowych w Jaktorowie i Poziomce.
Oddelegowałem do pomocy w tej
operacji pracowników Sekcji IV
Wydziału d/w z PG WUSW w
Piotrkowie Tryb.. Mariana W. - do
Jaktorowa, śp. Bronisława J. - do
Poziomek, w myśl powiedzenia
„pańskie oko konia tuczy”. Do
przeprowadzenia zabezpieczenia
oraz opisania części zamiennych
znajdujących się w ww. nielegalnych punktach dystrybucji, niezbędni byli fachowcy z Z.M. Ursus.
Należało
na
ten
dzień
„zabezpieczyć” te osoby – zachowując szczególna środki ostrożności przed wcześniejszym ujawnieniem planowanych zatrzymań i
przeszukań. O zabezpieczenie
tych osób poprosiliśmy niezastąpionego majora Jerzego P..
Jak się później okazało,
wszystko udało się bardzo dobrze. Koledzy z „terenu” spisali
się wyśmienicie, a mieszane zespoły „inwentaryzacyjne”, działające w Jaktorowie i Poziomce, nie
pominęły żadnej śrubki. Stworzone dokumenty były wykorzystane
w prowadzonych czynnościach
procesowych w ramach wszczętego później śledztwa.
Czwarty etap
Uruchomienie kontroli w wytypowanych Spółdzielniach Kółek Rolniczych, Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, Kombinatach Rolno–Przemysłowych z terenu byłego województwa piotrkowskiego. Kontrole przeprowadzone
miały być przez kontrolerów z
Wojewódzkiego Związku Kółek i
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Organizacji Rolniczych oraz Wojewódzkiego Związku Spółdzielni
Rolniczych w Piotrkowie Tryb..
Zaplanowaliśmy bieżącą współpracę z lustratorami, za którą
odpowiedzialni byli wspomniani
wcześniej pracownicy Sekcji IV
Wydziału d/w z PG – Marian W. i
śp. Bronisław J..
Współpraca ta była bardzo owocna. Kontrola (lustracja) trwała
krótko, ponieważ słabe miejsca
naszego przeciwnika – figurantów
sprawy operacyjnej, były w większości nam znane.
Zostały do zbadania pewne elementy ich działalności przestępczej i ich zakres – to osiągnęliśmy.
Zatrzymanie
i przejęcie ciągników
Franek przekazał nam dzień, w
którym będzie realizowany transport nielegalnie wywiezionych z
Z.M. Ursus ciągników rolniczych
C-330 i C-360.
Ciągniki te miały być przewiezione do Koluszek, gdzie czekali wirtualni klienci.
Nie wiedzieliśmy, gdzie będzie
załadunek. Założyliśmy, że będzie
to Warszawa lub Skierniewice. Po
przeanalizowaniu przypuszczalnych tras, po których mogą się
poruszać pojazdy przewożące ciągniki, wytypowaliśmy miejscowość przed Łodzią – Nowosolną,
gdzie było odpowiednie miejsce
do zatrzymania ww. samochodów
ciężarowych.
Postanowiliśmy poprosić
Franka, aby ten ustalił szczegóły
identyfikacyjne interesujących
nas samochodów ciężarowych.
Musiał to zrobić z wielką ostrożnością aby nie zdekonspirować
całej operacji i samego siebie,
jako sygnalistę – tak ta osoba się
dzisiaj nazywa. Uważam, że to
określenie mniej „boli” jak poprzednie.
Znając spryt Franka wiedzieliśmy, że mu się to uda. Należy wspomnieć, że nie Poprzedni
odcinek pisałem w czasie, który
zwiastował zbliżającą się prawdziwą wiosnę. Obecnie pogoda płata
nam figle – koniec kwietnia przy-
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nosi temperaturę 10 stopni C
oraz deszcze i wiatr. Nie sprzyja
to mojej aktywności twórczej, jednak bardzo duża mobilizacja spowodowała, iż wziąłem długopis do
ręki i zaczynam pisać. był to
świat telefonów komórkowych.
Komunikowanie odbywało się
przy pomocy telefonów stacjonarnych, telegramów, faksów i gołębi
pocztowych (oczywiście żart).
Otóż, Franek przekazał informację, że do transportu ww. ciągników, użyty będzie Star 200 z
przyczepą. Kabina koloru zielonego. Oprócz kierowcy nie będzie
nikogo więcej w kabinie Stara ani
w innym samochodzie -tzw. ubezpieczenie transportu.
Były to dla nas bardzo dobre informacje, które umożliwiły
nam przygotowanie mniejszych
sił i środków wykorzystanych do
przejęcia ciągników.
W związku z tym, że Nowosolna była już poza terenem naszego działania, postanowiliśmy
poprosić o pomoc kolegów milicjantów z Komisariatu w Nowosolnej. Pomoc ta polegałaby na
zatrzymaniu „naszego” Stara do
rutynowej kontroli drogowej. Po
zatrzymaniu i dokonaniu ww.
czynności kontrolnych, przejmujemy samochód z ciągnikami i
jedziemy do WUSW w Piotrkowie
Trybunalskim.
Po wcześniejszym uzgodnieniu daty z Kierownikiem Komisariatu MO w Nowosolnej, odby-

łem z nim spotkanie. Znając zwyczaje panujące w naszych firmach, byłem do tego spotkania
należycie przygotowany. Kolega
Kierownik okazał się bardzo sympatyczną osobą. Zapewnił, że naszą prośbę wykona. Był tylko jeden, niezbyt ważny szczegół, w
Komisariacie nie było Sekcji Ruchu Drogowego. Kontrolę drogową mogli przeprowadzić milicjanci pionu prewencji.
Zapytałem, czy podczas zatrzymania i kontroli milicjanci mogą
mieć czapki charakterystyczne
dla funkcjonariuszy ruchu drogowego, które przywieziemy w dniu
kontroli. Wyraził na to zgodę,
spytał się, czy jakiś papier dostanie. Odpowiedziałem, że tak, w
dniu operacji na drodze, dostanie
notatkę służbową o treści – w
dniu dzisiejszym uzyskałem informację, że około godz. …., będą
przewożone nielegalnie ciągniki
rolnicze pochodzące prawdopodobnie z kradzieży, itd..
Spotkanie upłynęło w przyjemnej,
koleżeńskiej atmosferze. Cel osiągnięty, bez zbędnej w owych czasach, biurokracji.
Przyszedł dzień dostawy
ciągników do Koluszek. Dwa operacyjne Polonezy z załogami były
gotowe do wyjazdu. W jednym,
oprócz naszego kierowcy mającego wypasione prawo jazdy
(zezwalające na kierowanie zestawem Star 200 z przyczepami),
były dwie „białe czapki”.
Po przyjeździe do Nowosolnej

ustaliliśmy miejsce zatrzymania.
Koledzy milicjanci, wytypowani
do przeprowadzenia kontroli drogowej, przymierzyli „białe” czapki.
Pasowały jak ulał. Czapnik dobrą
pracę wykonał.
Nie znaliśmy godziny przejazdu naszego zestawu. Wiedzieliśmy, że w godzinach popołudniowych, między 14.00 a 16.00. Zabezpieczone zostało miejsce zatrzymania, a jeden Polonez z radiostacją został zaparkowany ok.
2 km przed ww. miejscem.
Wreszcie około godz. 15.00 pojawił się na trasie nasz zielony
Star. Na skrzyni ładunkowej jeden ciągnik i na przyczepie drugi ciągnik.
Zatrzymanie i przejęcie
odbyło się bardzo sprawnie. Po
wspólnych czynnościach na drodze, koledzy z Komisariatu otrzymali po butelce …..... lemoniady.
Transport szczęśliwie dotarł do Piotrkowa Tryb.. Kierowca, po krótkim przesłuchaniu,
został zatrzymany. Tak rozpoczął
się czas ciężkiej orki.
Czekały kolejne etapy realizacji – o tym – w kolejnym odcinku.
Wasz pegowiec
P.S.
Życzenia poświąteczne, wszelkiej
pomyślności w zdrowiu.
Życzenia po imieninowe dla Jurka- redaktora, zdrowia i dalszej
wspaniałej roboty.

Wojtkowi za życzenia serdecznie redakcja dziękuje.
Dziękujemy pięknie za pamięć
i wyrażone w piśmie życzenia.
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Odcinek 15 i 16.

Szpilą w szpilki, czyli Wesoły kramik.
„Na czasie albo mistrza historie adekwatne”.

Po koncercie Ignacego Paderewskiego w Paryżu zaproszono pianistę na specjalnie urządzony bankiet. Na obficie zastawionym stole
znalazła się również polska wódka. Jeden ze znanych muzyków
francuskich chciał jej nalać Paderewskiemu, ale ten powstrzymał
go:
- Dziękuję bardzo, ja nie piję!
- Niemożliwe! Przecież wszyscy Polacy piją! U nas we Francji jest
nawet przysłowie: „pijany jak Polak”.
- No wie pan, przysłowia czasem mylą – odrzekł Paderewski – u
nas w Polsce jest na przykład przysłowie: „grzeczny jak Francuz”.
Co ja na to?
Po kolei. Najpierw odniosę się do
socjologiczno-kulturowego fenomenu polskiej wódki. Niestety,
bywa bardzo smaczna, mocna i …
działa. Jak cholera działa. Polacy
natomiast potrafią spożywać ją
bez umiaru. Pół litra na głowę
uchodzi za normę. Nic zatem
dziwnego, że na świecie znani
jesteśmy przede wszystkim z tej
wódczanej strony.
•
Archetyp Polaka to archetyp pijaka.
•
Światowe normy spożycia
mocnego alkoholu nie dotyczą Polaków i Rosjan.
•
Kto pije i pali ten nie ma
robali.
•
Jak wiele czasu traci się w
życiu na niepicie wódki.
•
Kto nie pije ten kabluje.
(Moje ulubione).
Druga sprawa to przysłowia, które ponoć są mądrością narodów.
Za mistrzem pozwolę sobie
stwierdzić, że czasami mylą. Fakt.
Czasami. Jednakowoż wyjątki
potwierdzają regułę. Jak słusznie
stwierdził Konfucjusz: „Mowa jest
perłą, przysłowie – jej pobłyskiem”.

***
Kiedy wraz ze swoim impresariem
Paderewski odbywał tournée po
zachodnich stanach Ameryki,
otrzymał telegraficzna propozycję
zorganizowania jednego koncertu
w małej mieścinie górniczej. Ofiarowano mu tysiąc dolarów – sumę na owe czasy znaczną.

Ale jakiż było zdumienie mistrza i
jego impresaria, gdy stawiwszy
się oznaczonego dnia i godziny we
wskazanej Sali, zastali ją wypełnioną po brzegi, jednak na estradzie było tylko … pianino auto-

matyczne kręcone korbą, tj. rodzaj wielkiej katarynki. Paderewski i jego impresario spojrzeli na
siebie równie zdumieni jak rozbawieni. O poszukiwaniu fortepianu
nie było co marzyc. Najwidoczniej
w osadzie innego nie było. A raz
się zatrzymawszy, wyrzekać się
tysiąca dolarów również nie miało
sensu. Zatem Paderewski odważnie podszedł do pianina, skłonił
się, chwycił korbę i kręcił nią dopóki wszystkie „kawałki” nie zostały odegrane.
Ogłuszające brawa były dowodem
zachwytu publiczności, która domagała się bisu.
Gdy ze swoim tysiącem dolarów
Paderewski przybył na drugi
dzień do San Francisko i tam dał
koncert
na
prawdziwym
„Stanway’u”- przyjęto jego muzykę z entuzjazmem, ale … już nie
takim jak w górniczej mieścinie.

*

Aż się prosi komentarz
polityczny.
(Najwyżej Redaktor Naczelny OBI
ekskomunikuje Wybieralską i jej
teksty, zaś Czytelnik wyrzuci za
okno swojego smartfona).
Mamy wszystko, co chcemy. Polskę i Amerykę. Mistrza wirtuoza
(artystę) z fantazją, doświadczeniem i artyzmem. Męża stanu
oraz dyplomatę. Daleką podróż,
prowincjonalną mieścinę oraz
byle jaki sprzęt.
Tymczasem u nas (tu: w III RP)
jeszcze długo (i kwieciście) komentowana będzie wizyta Bidena
w Polsce, no i epizod związany z
awarią prezydenckiego samolotu.
Owa sprzętowa przypadłość natomiast uniemożliwiła godne
(zgodne z przyjętym dobrym oby-
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czajem) powitanie wodza amerykańskiego narodu. (Złośliwość
rządowych samolotów i podłość
ludzka nie zna granic). To zapewne i jak zwykle jest winą pewnego
krnąbrnego byłego prezesa (RM),
ale tego nie da się na razie udowodnić, ponieważ do tego trzeba
powołania trzech ważnych i sowicie wynagradzanych poselskich
komisji oraz zmiany ustawy zasadniczej. Jak też wprowadzenia
kilku nowych i pisanych na kolanie ustaw. A gdyby za sterami
(tu: państwa) siedział wirtuoz,
wtedy naprędce wydzwoniłby na
przykład jakiś helikopter, bo kilka sprawnych technicznie jeszcze
nam zostało. Albo też wymyśliłby,
ten wirtuoz, że na rzeszowskim
lotnisku należy pojawić się dużo
wcześniej. Bardzo możliwe, że w
tym zaistniałym przypadku nasz
rodzimy edukacyjny geniusz, pospołu z równie genialnym kolegą
od dyplomacji, wpadł był na pomysł, żeby podczas godzinnego
oczekiwania na przybycie pierwszego długopisu RP anglojęzyczny
przybysz nauczył się prawidłowej
wymowy trudnego słowa: Rzeszów.
Na następny dzień imć Biden
przemówił. Gadał niegłupio, pochwalił pozostającego w niełaskach innego naszego byłego
przywódcę, równocześnie antagonistę, konkretnie krajowego Dudena. Wtedy, jak przystało na
(Ciąg dalszy na stronie 33)
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gościnnych gospodarzy, kilku z
nich strzeliło focha. Pokiwało
skwaszonymi minami manifestując swoją nowomodną przynależność do narodowej kasty wyższej,
czyli wszechwiedzącej, jedynie
słusznej i narodowo wyświęconej
na wielkie stolce. Następnie uparcie nie przyczyniło się do salwy
ogłuszających braw. Amerykański
celebryta skradł im kolejny polskonarodowy szoł. (Oj, nieładnie!).
Co do bisu, to nie będzie. (Ja
mam tylko nadzieję, że za rok
także nie będzie bisu dla pisu).
*
A’ propos koncertu, to był i u
nas. Międzynarodowy. Swoją drogą TVN-nowski koncert dla Ukrainy był mistrzowski. Organizacyjnie, logistycznie oraz, co najważniejsze, artystycznie. Empatyczni
widzowie nie szczędzili grosza na
PAH, który zajmie się profesjonalną systemową pomocą cywilnym
ofiarom putinowskiej agresji. (A
bilety były „od 20 PLN”). Polak
potrafi. Pod warunkiem, że: Polak
nie jest ziomalem katonarodowym, a i w sprawy pomocy nie
wmieszają się obecne struktury
rządowe. Te bowiem potrafią
spartolić wszystko, czego się
tkną. Nawet niejeden prezydencki
samolot.
Tyle mojego komentarza do kramikowego elementarza.

***

Ignacy
Jan
Paderewski herbu Jelita (ur. 1860 w Ku
ryłówce,
zm.
29
czerwca 1941 w Nowym Jorku) – polski pianista, kompozytor, działacz
niepodległościowy, mąż stanu i
polityk. Pod jego bezpośrednim
wpływem prezydent Woodrow
Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie
przez Stany Zjednoczone traktatu
wersalskiego 13 punkt domagający się zgody stron traktatu na
suwerenność Polski. A dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.
Od 1919 IP roku sprawował
funkcje premiera i ministra
spraw zagranicznych RP. Paderewski był absolwentem Instytutu
Muzycznego (późniejszego Konserwatorium Warszawskiego).
Otrzymał m.in. Order Orła Białe-

go, francuski Krzyż Wielki Legii
Honorowej oraz tytuł Rycerza
Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego.
Paderewski skomponował swoje
jedyne dzieło sceniczne, operę Manru na przełomie stulecia.
Jej prapremiera odbyła się
w Dreźnie 29 maja 1901 roku, a
wkrótce zaprezentowano dzieło
we Lwowie. Prapremiera amerykańska odbyła się w Metropolitan
Opera 14 lutego 1902 roku. Odbyło się jeszcze 9 przedstawień w
tym samym sezonie, po czym
operę zdjęto z afisza i nigdy nie
zostało wystawiono ponownie. Manru, do dziś, pozostaje
jedyną operą skomponowaną
przez Polaka, która została wystawiona w Metropolitan Opera.
Na zlecenie Paderewskiego w
1908 roku rzeźbiarz Antoni Wiwulski wykonał pomnik upamiętniający zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Grunwaldem.
Monument został odsłonięty w
1910 roku w Krakowie, w obecności ponad 150 tys. osób. Paderewski wygłosił wówczas przemówienie o charakterze niepodległościowym.
Po wybuchu I wojny światowej
zaczął prowadzić szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na
rzecz Polski i Polaków, wykorzystując swą popularność na Zachodzie. Paderewski zbierał m.in.
fundusze na pomoc ofiarom wojny i był jednym ze współzałożycieli komitetów pomocy Polakom
w Paryżu i Londynie. W 1915 roku wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył w Vevey Szwajcarski
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W tym samym roku wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, gdzie kontynuował działalność. Przed każdym
występem przemawiał na temat
postulowanej przez niego niepodległości Polski. W krótkim czasie
udało mu się zbliżyć do doradcy
prezydenta Wilsona, Edwarda
House’a. Później spotkał się z
samym prezydentem, któremu w
styczniu 1917 roku przekazał
memoriał na temat Polski
(zawierający m.in. koncepcję Stanów Zjednoczonych Polski). Być może z tego powodu
sprawa polskiej niepodległości
znalazła się w słynnych 14 punktach Wilsona. W sierpniu 1917
roku został przedstawicielem na
USA Komitetu Narodowego Pol-
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ski z Romanem Dmowskim na
czele.
Po powrocie do kraju Józefa Piłsudskiego i powierzeniu przez
niego misji formowania rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu,
również i Paderewski powrócił do
Polski. Najpierw przypłynął 23
listopada 1918 roku do Liverpoolu, skąd udał się do Londynu. W
ciągu kilku kolejnych dni rozmowy z nim prowadził ówczesny minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur
Balfour namawiając go do wyjazdu do Polski i pokierowania nowym rządem. Paderewski zażyczył
sobie podróży do Warszawy przez
Gdańsk i Toruń, chociaż były to
formalnie ziemie jeszcze niemieckie. Z Paderewskim do Polski pojechała półoficjalna delegacja, na
której czele stanął brytyjski attaché wojskowy Harry Herschel Wade, zaś jego zastępcą
został
Richard
Kimens z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii,
były konsul angielski w Warszawie.
Paderewski wraz z żoną oraz z
towarzyszącym
im
majorem Zygmuntem Iwanowskim w
roli adiutanta wyruszył w podróż
z portu Harwich do Polski na
statku „Concord”. Jeszcze 23
grudnia
statek
zawinął
do Kopenhagi, a 25 grudnia dobił
do brzegu w Gdańsku. Paderewski zamieszkał w hotelu Danziger
Hof, a 26 grudnia o godzinie 11
udał się pociągiem przez Piłę do
Poznania. W celu uniknięcia demonstracji politycznych, Urząd
Spraw Zagranicznych Rzeszy postanowił zakazać przyjazdu pianiście, a w Rogoźnie Niemcy starali
się skierować wiozący go pociąg
bezpośrednio do Warszawy z pominięciem Poznania. Dzięki postawie Paderewskiego i Wade’a
zamierzenie to nie zostało zrealizowane. Paderewski przybył do
Poznania 26 grudnia, czym wywołał ogromne poruszenie pośród
miejscowych Polaków. Wręczenie
mu nakazu opuszczenia miasta
uniemożliwił niemieckim oficerom
kordon Straży Ludowej. Paderewski udał się do hotelu Bazar,
gdzie wydano na jego cześć okolicznościowy bankiet, po którym
wygłosił przemówienie, zakończone owacją i manifestacją patriotyczną. Jego przybycie do stoli(Ciąg dalszy na stronie 34)
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cy Wielkopolski i entuzjastyczne
przywitanie stało się impulsem do
wybuchu zakończonego sukcesem powstania.
Po przyjeździe do Warszawy, Paderewski spotkał się z Piłsudskim
i
p o d j ą ł
s i ę
r o li mediatora pomiędzy nim a obozem Dmowskiego. 16 stycznia
1919 roku został premierem, pełniąc również funkcję ministra
spraw zagranicznych. Wraz z Romanem Dmowskim jako delegat
pełnomocny reprezentował Polskę
na konferencji pokojowej w Paryż u , z a k o ń c z on e j p od p is a niem traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. W tym
czasie wsparł gen. Tadeusza Rozwadowskiego w jego planach tworzenia Legionu Amerykańskiego,
który miał walczyć w Polsce z
bolszewikami. W wyniku tych
d z ia ł a ń p o w s ta ł a
polskoamerykańska Eskadra Lotnicza
im. Tadeusza Kościuszki. Paderewskiemu nie udało się zrealizować wszystkich założeń strony
polskiej, jednak dał się poznać
jako sprawny negocjator i dyplomata. Pomimo tego jego bezpartyjny rząd był krytykowany w
kraju zarówno przez lewicę, jak
i prawicę. Paderewski wiedział, że
jego gabinet ma charakter przejściowy, dlatego w grudniu 1919
podał się do dymisji. Następnie
wyjechał do Szwajcarii, aby odpocząć od polityki.
Powrócił jednak do Polski w kulminacji
wojny
polskobolszewickiej w 1920 roku. Został
wysłannikiem rządu polskiego
do Ligi Narodów. Wkrótce jednak
zrezygnował z tej funkcji w 1921
roku.
Należał do Bohemian Club jako
honorowy członek niejawnego
ugrupowania. W 1922 roku wyjechał ponownie do USA, gdzie powrócił do koncertowania. Za odbycie trasy koncertowej po Stanach udało mu się zarobić 500
tys. dolarów, sumę jak na owe
czasy astronomiczną. Później zajął się także działalnością charytatywną (w 1932 roku na występ
Paderewskiego w Madison Square
Garden przybyła rekordowa liczba widzów – 16 tys., a dochód z
tego koncertu artysta przeznaczył
na bezrobotnych amerykańskich
muzyków). W tym czasie otrzymał
wiele tytułów i odznaczeń, m.in.
tytuł szlachecki od brytyjskiego

monarchy Jerzego V.
Po śmierci Piłsudskiego w 1935
roku Paderewski współtworzył
tzw. Front Morges. Organizacja
ta, opozycyjnie nastawiona wobec sanacji, miała charakter centroprawicowy, a jednym z jej
głównych założycieli był generał Władysław Sikorski. Front
Morges domagała się demokratyzacji życia politycznego w kraju,
ale również postulowała wybór
Paderewskiego na prezydenta
Polski.

mam czyste buty, lecz jeśli ty sobie
umyjesz twarz i ręce to dostaniesz ode
mnie dwadzieścia franków.
Mały chłopak pośpiesznie oddalił się
do pobliskiej studni i po chwili przyszedł ogarnięty i czysty do Paderewskiego.
- Oto twoje dwadzieścia franków –
powiedział Paderewski i wręczył mu
pieniądze. Chłopiec spojrzał na wielkiego pianistę i uśmiechając się, zwrócił mu pieniądze.
- Niech pan weźmie dla siebie i obetnie
włosy.

26 maja 1939 przeszedł zawał
serca przed planowanym koncertem w Nowym Jorku, na który
zostało wyprzedanych ok. 16 tys.
biletów.

- Nowoczesny Orfeusz! – wołali entuzjaści Paderewskiego po jego koncercie w Warszawie.
- Zbytek łaski, panowie – odparł
mistrz.- Jest przecież pewna różnica
między mną a Orfeuszem.
- Jaka?
- Orfeusz poruszał swoja grą nie tylko
zwierzęta, ale i kamienie.

Po wybuchu II wojny światowej Paderewski wszedł w skład
władz Polski na uchodźstwie. Został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w
L o n d y n ie , k t ó r a s ta n o w iła substytut Sejmu na emigracji.
We wrześniu 1940 roku, mimo
podupadającego zdrowia, udał się
raz jeszcze do USA, by działać na
rzecz Polski. Spowodował między
innymi uzyskanie przez rząd Sikorskiego kredytów na uzbrojenie Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. W czasie II wojny
światowej jego nazwisko naziści
niemieccy umieścili na liście wrogów III Rzeszy tzw. Czarnej Księdze.
Paderewski zmarł na zapalenie
płuc 29 czerwca 1941 roku o jedenastej rano, w pokoju hotelowym Hotelu Buckingham
na Manhattanie. (Jednak sekcja
zwłok wykazała, że od wielu lat
cierpiał na raka jelita grubego,
który dał przerzuty do płuc). Następnego dnia premier Rządu RP
na uchodźstwie i Naczelny
Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz nr 11, w którego
ostatnich słowach napisał:
Naród polski okryty głęboką żałobą po pamięci I.J. Paderewskiego
traci z Jego odejściem od nas na
zawsze jednego z największych
swych duchów przewodnich.
Cześć Jego pamięci! Rozkaz niniejszy odczytać przed frontem
oddziałów i na pokładach okrętów Rzeczypospolitej Polskiej.
Spacerującego po ulicach Paryża Paderewskiego zaczepił jakiś obdartus.
- Może wyczyścić panu buty? – zapytuje malec tak brudny jak czernidło do
obuwia.
- Dziękuję – odpowiada Paderewski –
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***

*
Razu pewnego Ignacy Paderewski
koncertował w Londynie. Na Sali było
duszno i dwie panie zażądały, by
okna zostawić otwarte. Powstał silny
przeciąg. Paderewski zwrócił się do
dam:
- Muszę prosić o zamknięcie okien. Nie
mogą panie mieć na raz aż dwóch
przyjemności: słuchać dobrej muzyki i
zabijać pianistę.
*
Paderewski otrzymał kiedyś zaproszenie, na którym gospodarz pisał:
Mistrzu, dla pana żona moja odegra
własne kompozycje. Córka moja tylko
dla pana zagra własne pieśni, a syn
mój będzie panu akompaniował na
skrzypcach. Po tych występach o godzinie dziesiątej wieczorem odbędzie
się bankiet.
Paderewski w odpowiedzi napisał:
- Dziękuję bardzo! Z pańskiego zaproszenia skorzystam. Przyjdę punktu-

alnie o godzinie dziesiątej.
***
Moi drodzy!
Uważam, że przy mnie bez obawy
możecie otwierać nie tylko okna ale i
drzwi, pudełka z kanapkami i termosy z ciepłą herbatą. Jam nie orzeł, to
nie odlecę, zaś nie zwykłam obrabowywać ludzi z pożywienia. Nie zamordujecie mnie przeciągiem, albowiem
zamordowana zostałam ustawami
represyjnymi, podwyżkami i brakiem
czytelnika. Gdybyście mieli chęć odegrać przy mnie własne kompozycje,
chętnie posłucham. Ba, na pewno
będę nimi zachwycona. A’ priori.
Natomiast na bankiecie pojawie się
przed czasem. By Was lepiej poznać i
uściskać. Nadmieniam, że pję alkohol. Najchętniej półwytrawny.
Do zobaczenia na spotkaniu autorskim. Bądźcie zdrowi!

Aneta Wybieralska

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 4(144)2022 r.

Odcinek 17.

Szpilą w szpilki, czyli Wesoły kramik.

„Zapytano raz znakomitego malarza Józefa Chełmońskiego:
- Czy pan lubi życie?
- Tak – brzmiała odpowiedź – bo to co mi się w życiu podoba, podoba mi się bardziej niż mi się nie podoba to, co i się nie podoba”.
Co ja na to?
Ja myślę podobnie tylko jakby
wspak. Optuję za ładnym zżyciem. Moim i moich bliskich. Mojego Czytelnika, znajomych
(przyjaciół). A ze moje obecne życie podoba mi się coraz mniej,
albowiem przyszło mi żyć tu i
teraz, to nie podoba mi się to właśnie. Tu, znaczy: w porąbanym
kraju rządzonym przez bandę
kłamliwych, chciwych, krwiożerczych nieuków. Teraz znaczy teraz, czego nie akceptuję, przeciwko czemu się buntuję.

jak ty!
Na to malarz mruknął:
- Masz więcej szczęścia
mnie!”

ode

*
Drodzy moi, Koleżanki i Koledzy,
Cz y te ln ic z k i i Cz y te ln ic y !
(Resortowi i nie tylko).
Moich życzeń (absolutnie niepobożnych) ciąg dalszy. Ponieważ
jakiś niedosyt czuje w tym względzie.

***

Mam otóż kolejną nadzieję, że
codziennie i nie jedynie „zaraz z
rana”, ale i w południe, wieczorem i o dziwnych porach, na ulicy, w tramwaju, w telefonie, w
warzywniaku, urzędzie etc., etc.,
będziecie spotykać porządnego
człowieka. To znaczy takiego, który Wam dobrze życzy, pozdrawia
ot tak, uśmiecha się, publikuje
Wasze teksty, (Albo je czyta, potem sympatycznie komentuje).

„Chełmoński spotkał jednego ze
swoich znajomych, który go powitał słowami:
- Wspaniale, ze zaraz z rana spotkałem tak porządnego człowieka

Dziękuję Wam za już i proszę o
jeszcze. Mamy wiosenny maj, zakwitną saskie kępy, białe bzy i
kasztanowe matury. Oby tak się

Żyję natomiast nadzieją ze przynajmniej proporcje się odwrócą.
Tego wszystkiego: dobrego, ładnego, szczęśliwego, uśmiechniętego
i dostatniego życzę wszystkim
matkom. Niedługo nasze święto.
Bądźmy zatem pełne nadziei, ze
naszym dzieciom będzie podobać
się ich życie. Całe i w 100 %.
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stało, oby naszą codzienność rozpromieniał
zapach spokojnego
piękna, czułej dobroci oraz szczęśliwych, porządnych ludzi.
***
Pozdrawiam :)
Jurku, Chełmoński tym razem
bez biografii.
A Balet ukazał się (po redakcji) w
Studio Opinii.
Link.
https://studioopinii.pl/
archiwa/220469
Aneta Wybieralska
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Komentarz do komentarza Anety
Czytając Anetki ostatni (15) odcinek Szpilą w szpilki, czyli Wesoły kramik zostałem zapylony pomysłem napisania czegoś o Ignacym Paderewskim. Na tym rzuconym tle.

O

tóż na temat życia naszego
wielkiego
kompozytora
Ignacego
Paderewskiego
wiem niewiele. Podobnie, na temat Józefa Piłsudskiego. Z tym,
że to „niewiele” u mnie (o ostatnim) jest jednak o wiele więcej w
porównaniu do wiedzy kilku
osób, które znam, a które u siebie
w domu posiadają (celowe użycie
tego określenia) ołtarzyki poświęcone pamięci
Piłsudskiego.
(Zwisa jakaś szabla, koniecznie
oryginał lub podróbka wzoru szabli oficerskiej przedwojennej. Daje
po oczach stosowny portret Naczelnika, Komendanta, Dziadka
Ziutka. Puszy się statuetka z mosiądzu Marszałka na koniu, może
biust z marmuru lub z gipsu,
orzeł legionowy. No i obok świeci
kilka wyeksponowanych książek
„w temacie”).

Zapewne i
amerykańscy
„ojcowie” różnili się w wielu sprawach. Tyle, że oni zakładali nowe
państwo, które nie miało żadnych
zrębów, żadnej historii.

Ja nie mam takiego „ołtarzyka”.

Czy my - Polacy należycie i z
uczuciem czcimy to nasze Święto
Niepodległości?
Oczywiście, już na poziomie tworzenia nazwy święta musieliśmy
dodać „podpuszczki” poprzez dołożenie – by wątpliwości nie było –
słowo „Narodowe” (Narodowe
Święto Niepodległości obchodzone
11 listopada).

I tu przy nazwiskach obu Wielkich Polaków, którzy przyczynili
się do odzyskania niepodległości
Polski po okresie niewoli rozbiorowej (przyczyny to m.in. wolne
elekcje i liberum veto) kojarzy mi
się termin używany przez Amerykanów o założycielach USA.
Jak oni pięknie i z uczuciem nazwali ludzi, którzy to państwo
stworzyli.
Otóż nazwali ich „Ojcami założycielami”.
My zastosowaliśmy termin
„ojcowie niepodległości”, wymieniając w następującej kolejności:
Piłsudski, Dmowski, Paderewski,
Witos, Korfanty, Daszyński.
Czy rzeczywiście wszystkich ich
traktujemy równo? Czy umniejszamy „ważność” i „zasługi” jednych, by wywyższać innych? Czy
kogoś nie pominięto?

Nie mnie osądzać, ale dodam, że
jedynie o Piłsudskim mówiło się i
nadal mówi „mąż opatrznościowy”
Czyli do grona ojców należy jeszcze kogoś dodać. Tak?

A można (nie tylko u Anetki) wyczytać, że nasze „Ojce” już na
poziomie tworzenia państwa, które miało i historię i zręby, już żarli się. ( Vide: mediacje Paderewskiego między Piłsudskim a obozem Dmowskiego).
Anetka wspomina o Powstaniu
Wielkopolskim (powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice
Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919). Mowa tu o
jednym z niewielu zrywów potomków Wiślan i Polan, który zakończył się zwycięstwem!

Ad obchodzenia, to jeszcze za
PRL, gdy tego święta nie było,
była za to doskonała okazja do
naparzania się z organami porządku publicznego (z MO). I tak
nam zostało do dziś, bo i dziś
chyba nie było roku, aby nie była
to okazja do „wyczynów niepodległościowych narodowych chuliganów”.
Bardzo ciekawe jest wydarzenie, o
którym też Anetka wspomina;
zaproszono pianistę na koncert,
wstawiając instrument o nazwie
pianino automatyczne kręcone
korbą (powinno być: grane na
korbę).
I tu jednak widać, że nasi aktualnie rządzący też uwielbiają takie
„granie” poprzez kręcenie korbą.
Mechanizm odgrywania to odczytywanie płyty metalowej z bolca-
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mi lub kart perforowanych.
Pianista może być tylko nachlanym w sztok „pijanistą”. Wystarczy zakręcić.
Tak PiS „odgrał” troszeczkę „przeskomponowaną” ustawę represyjną z 2009 roku na „nuty” kolejnej
„kompozycji”, czyli ustawę dezubekizacyjną z 2016 roku. W
„twórczości” ustawowej owej opcji
„prawej i sprawiedliwej” nie brak
jest podobnych ponownych kompozycji, stosowne analizy których
zrobili chyba fachowcy od
„prawa”?
Co zaś do kompozycji (w rozumieniu muzyki, piosenki) to dodam
coś, co u wielu zmieni ogląd i ocenę owych paskudnych esbeków.
Bez przegięcia to, po prostu my
znaliśmy i teksty, i melodię.
Otóż przy okazji różnych naszych
wewnętrznych spotkań przy stole
lub przy ognisku, oczywiście i
przy alkoholu, wielokrotnie nie
obeszło się bez śpiewów.
Repertuar był rozległy, ale nigdy
nie zabrakło chóralnego odśpiewania pieśni I Brygady Legionów
Polskich pt. „My, Pierwsza Brygada”.
I tyle mojego, co sobie powspominam i pośpiewam.
Mietek Malicki
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Tajne blizny. O czym milczę od lat.

Kara za wierną służbę

Zaczytani.pl: Tajne blizny. O czym milczę od lat. Tom II Gene... — Aneta Wybieralska

K

iedy w 1984 roku Agnieszka
rozpoczyna
swoją
pierwszą pracę w jednej z
formacji resortu spraw wewnętrznych, nie wie jeszcze, że właśnie
wchodzi w paszczę lwa. Jako młoda, niedoświadczona zawodowo
kobieta traktowana jest w najlepszym wypadku protekcjonalnie, w
najgorszym – pogardliwie. Codziennie musi zmagać się ze stereotypami i tajemnicami, udowadniając, że zlecone zadania
potrafi wykonywać równie dobrze,
jak jej koledzy. Mizoginia, zazdrość, nietolerancja i mobbing –
oto służbowa codzienność
Agnieszki.
Oddana swojej pracy, uparcie
walczy o równe traktowanie, jednak coraz częściej pojawia się w
jej głowie myśl, że wcale nie ma

ochoty być jak Syzyf… Nabyte
tajne blizny Agnieszki jątrzą się
do emerytury. Rozgoryczona i
pełna żalu, po wielu latach wciąż
ma poczucie, że została zepchnięta na margines społeczny, ukarana moralnie i finansowo. Nieustannie nurtuje ją pytanie: dlaczego?
Machał rękoma, jakby odganiał
od siebie stado tłustych, brzęczących much.
– Przecież pani nie wolno
jeszcze nic robić!
– A skąd ja miałam to wiedzieć? Dostałam polecenie przesłuchania, to słucham.
Zrezygnowałam z komentarza, że
w pakiecie z poleceniem dostałam
świetnego nauczyciela. Ale aż
cisnęło mi się na usta.
– Przecież pani nie może!
Nie ma pani przeszkolenia, nie
podpisała pani zobowiązania o
zachowaniu tajemnicy. O, i na
czym pani pisze? Dlaczego tak?
Przecież tak nie wolno! – Zdenerwowanie pryncypała przybierało
na sile. – Idziemy do naczelnika.
Natychmiast!
Aha. Do naczelnika. Aż tak?
Moja wina. Narozrabiałam. Bezapelacyjnie.
– I niech pani weźmie te
kartki!
Oho, chyba zaraz zaliczę niechcący mój pierwszy w życiu służbowy dywanik. Jeszcze nie zdążyłam pisnąć, a już ktoś mnie opieprzył.

Aneta Wybieralska jest wrocławianką, absolwentką kierunków
humanistycznych, prawniczych i
ekonomicznych uczelni we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Przez większość życia zawodowego związana była z resortem
spraw wewnętrznych.
Pasje artystyczne i podróżnicze
usiłuje realizować jako pilot wycieczek oraz namiętny bywalec
polskich sanatoriów, również publicznych. Lubi akweny oraz góry,
jak i niektóre doły. Oczywiście
poza tymi swoimi.
Przed rodziną i znajomymi zadebiutowała niewydaną jeszcze powieścią obyczajową, stworzoną
jako prezent urodzinowy dla przyjaciółki.
Drukiem ukazało się dotychczas
pięć książek, z założenia komedie
obyczajowe: Sanatoryjny romans
z inspiracją (2017), Pozdrawiam z
demoluda (2018), Garnitur na
słupie (2019), Komu sznur wisielca? (2020), Tajne blizny. O czym
myślę od lat. Tom I Officium
(2021). Genesis jest szóstą, zarazem drugim tomem trylogii.
Aneta Wybieralska

Już od 1-go maja, w księgarniach wysyłkowych (w wersji papierowej i e-bookach) będzie dostępna książka Anety Wybieralskiej
pt. "Genesis". II tomu Trylogii "Tajne blizny. O czym milczę od
lat" o kobietach w służbach specjalnych. Aneta pisze do OBI,
ponadto jest współpracowniczką kwartalnika "Nasze Argumenty"
i "Studio Opinii".

Aneta będzie gościem odbywających się w Pałacu Kultury i
Nauki Warszawskich Targów Książki. W piątek, 27 maja, od
godz. 13.00 do 13.30 odbędzie się prezentacja książki, podczas której będzie można porozmawiać z autorką. Zapraszamy na stoisko Wydawnictwa NovaeRes (Pl. Defilad).
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Książkę dedykuję wszystkim moim służbowym kolegom, którzy nie doczekali sprawiedliwości
i przedwcześnie odeszli na wieczną służbę.
Cześć Waszej Pamięci!!!
Autorka

Odcinek 7

Aneta Wybieralska

TAJNE BLIZNY
o czym milczę od lat
(Tom 2) Genesis
Hiro
*
Sekcyjny kolega Hieronim także
nie zaliczał się do osób, które darzyły mnie przeogromną sympatią.
Zasadniczo każdemu wolno mieć
własne zdanie na czyjś temat, nie
darzyć, nie uważać. Nie wielbić.
Zwłaszcza, że dla większości starych „osiadłych” kolegów jestem
wyniosłym, zadzierającym nosa
wykształciuchem.
A i jakaś konkretniejsza przyczyna by się znalazła. Choćby taka,
że kilka razy przyszło mi poprawiać po nim robotę. W notatce
napisać zupełnie co innego, niż
zrozumiał i przetłumaczył on.
Doniesiono mu, owszem. Skwapliwie, nawet z odpowiednim komentarzem. Przesłanie, że i tę
robótkę był uprzejmy koncertowo
spartolić, odebrał jako osobistą
potwarz.
Winny? Jest! Kto? Wallichtówna.
Ponadto pan Hirek kolegował się
ze Stefą, a to musiało mnie eliminować z zacnego grona kandydatek na kumpelę.
À propos zrozumienia. Nie bardzo
miałam zrozumienie dla wędkowania – pasji, hobby i koronnego
zajęcia pana kolegi Hieronima.
Gość wędkował nawet w pracy, a
pracował w przerwach wędkowania. Nie było go, bo miał zawody i
osobiście zanęcał, moczył kije,
wyciągał z wody złowione ryby.
Prezentował się z nimi na licznych fotografiach. Innym razem
sędziował zawody wędkarskie, i
wtedy też go nie było. Albo uczył
wędkować jakieś dziecięce gremium. Szkółki, kółka i sekcje.
Niech sobie wędkuje i zanęca,
kiedy chce, co chce i kogo chce,
nic mi do jego pasji. Uważam, że

każdy powinien mieć jakiegoś
konika albo pierdolca. Nawet
zbytnio mi nie przeszkadzało, że
pies z kulawą nogą (tą służbową)
nie wysyłał go wtedy na urlop, na
wolne, ani na lewe zwolnienie. Nie
domagał się, żeby jakoś Hieronim
nadrobił nieobecność, chociażby
dodatkowym (jakimkolwiek) dyżurkiem na CPO. Hirek był równiejszy niż równy. W tym obszarze i w innych także.
Ale, do cholery ciężkiej, dlaczego
niby zawsze to ja miałam kończyć
rozbabraną przez niego pracę?
Jakbym nie miała żadnej swojej.
Dlaczego nie kończyli inni, tylko
stale ja? To samo z dyżurami. Też
ja. W dupie miałam takie wyręczanie kolegi.
Argumenty pryncypała Ziarenki
były nie do obalenia:
– Bo Hieronim ma zawody.
Aha. Teraz już wiem. Super.
– A nie może tego zrobić
ktoś inny? – pytałam z przekąsem, wskazując na piętrzące się
przede mną stosy taśm do przesłuchania. I wszystko było na
cito.
U nas na większości materiału do
obróbki widniała adnotacja:
„pilne”. Albo „bardzo pilne”.
– Ale ja daję to pani – odpowiadał.
Kierownik Ziarenko dowalał mi
równo. I taśm, i pilnej cudzej roboty. Najczęściej Hieronimowej
albo Stefowej. To chyba z miłości
do mnie. Bo jak inaczej?
Wydziałowy hiro się znalazł, psia
jego mać. Reprezentacyjny pucharowo-medalowy funkcjonariusz WUSW, za którego mam
tyrać. Zawody wędkarskie są najważniejsze. Jego. A mną można
pomiatać i wydawać mi kretyńskie polecenia tonem nieznoszącym sprzeciwu.
Teraz
takie
dowalanie
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(nadprogramowej roboty albo cudzych obowiązków) nazywa się
mobbingiem. Wtedy były zawodami wędkarskimi Hieronima. Niech
ich cholera weźmie.
Żadnych mobbingów nie było. W
służbie mundurowej nie ma czegoś takiego, i już. Były „głupie
baby do garów” albo „kobitki służą jedynie do łagodzenia obyczajów”. Z mojego ówczesnego wydziałowego otoczenia dwie panie
spełniały kryterium numer dwa.
Wypełniały jakąś obyczajową lukę, wprowadzając do firmowych
obyczajów nową jakość (swoim
wulgarnym zachowaniem, głośnymi komentarzami, niewyparzonymi ozorami).
Niemal codziennie doświadczałam
zawalania mnie dodatkową pracą,
obcesowe wydawanie poleceń
równoznacznych z rozkazami. Od
razu załapałam się na dostawanie
reprymend, niedostawanie premii. Rzecz jasna Hirek, mężczyzna, długoletni funkcjonariusz
WUSW otrzymywał takowe częściej i większe. Za wielkie zasługi
na polu i na niwie. Oczywiście
głównie te wędkarskie, bo jakoś
innych zasług dla ojczyzny nie
byłam w stanie dostrzec. Ani ja,
ani nikt inny. Od czasu do czasu
pisano o nim w resortowym biuletynie.
Choć o wszystkim nie wiem. Pan
kapitan pracował w organie długo. Może takowe zasługi pojawiły
się wcześniej? Dajmy na to przed
stanem wojennym. W jego trakcie. Albo w czerwcu siedemdziesiątego szóstego. Teraz tylko odcinał kupony. Kosztem nowego
pracownika płci żeńskiej.
*
Wyglądało także na to, że nasz
(Ciąg dalszy na stronie 39)
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bohaterski Hieronim miewał zasługi podobne skalą i splendorem
do słynnych dolnośląskich sportowców gwardzistów.
Wśród nich rzeczywiście byli autentyczni mistrzowie Europy, nawet świata. Uznani olimpijczycy.
Bo tacy też u nas „służyli”. Aby
mieli z czego żyć, za co kupować
drogi zagraniczny sprzęt, buty i
stroje sportowe, zaczepiano ich
na etatach bezpieki. Nie tylko
dolnośląskiej. Potem, po latach,
okrzyknięto zbrodniarzami i mordercami służącymi systemowi
totalitarnemu. Piętnuje się ich
nadal. Tak jak mnie i pięćdziesiąt
pięć tysięcy innych byłych funkcjonariuszy mundurowych. Wdowy po nich, ich niepełnosprawne
dzieci.
Szlag!

*
A już na lokalne wydziałowe status quo bardzo, bardzo serio trafił
mnie rzeczony jasny szlag, gdy na
samym początku mojej pracy
chciałam coś sobie przechować w
wydziałowej lodówce. A do dyspozycji zasadniczo stała jedna stara
chłodziarka. Ogólnodostępna niby, i niby dla pracowników sekretariatu oraz dwóch sekcji eksploatacyjnych (mojej PP i sąsiedniej
PT). Koledzy instalacyjni mieli
swoją, inna cieszyła nadwornych
fotografów.
To coś mojego (najpewniej jakieś
surowe mięso albo wędlinka nabyta po znajomości w resortowych Konsumach, a dostarczona
mi przez wiecznie zabieganego
rodzica) wymagało natychmiastowego schłodzenia.
Zapytałam kogoś uprzejmie, nawet chyba koleżankę Grażynkę,
czy my mamy coś takiego jak lodówka i czy mogę z niej skorzystać na parę godzin. Był wtedy
gorący, słoneczny wrzesień, po
godzinie leżakowania w pokoju
owo dobro niechybnie by się zepsuło oraz zaśmierdło.
– A tak. Jest lodówka.
Sprawna nawet. Stoi w pomieszczeniu gospodarczym. Tam, przed
naszym WC. – Uprzejmie wskazano mi drzwi. – Wasza półka jest
opisana.
– No to dziękuję.
Po kilku krokach pani odwróciła
się do mnie znowu.
– Ale co pani chce tam włożyć?
– Mam do przechowania
surowe mięsko. – Wskazałam

trzymaną w dłoni siatkę.
– No to może być problem… – Popatrzyła na mnie
uważnie.
– A co? Nie ma już miejsca?
– Nie wiem. Ja tam niczego
nie chowam, bo… no bo się brzydzę.
– Nie rozumiem. Taka
brudna? – zapytałam. Do lepkiego
brudu zdążyłam przywyknąć w
moim pokoju. – No to umyję.
Niech stracę. Szkoda mięsa. Okupionego znajomościami rodzica.
– Nie, nie to. Ale niech się pani
nie zdziwi, bo tam my niczego nie
chowamy. Kolega Hirek trzyma
tam swoje robaki.
Ups!
– Przepraszam… Co trzyma? Jakie robaki? Nie rozumiem.
– Zachowałam się jak niegramotna kretynka. Wtedy jeszcze nie
wiedziałam, że ten niby wybitny
wydziałowy znawca i tłumacz z
języka niemieckiego jest fanem
robaków, ryb, wędkowania. Przynęt, zanęt, haczyków i innych
rybich gadżetów. Czyli gość był
jakby nieźle szurnięty i kopnięty
w dekielek.
– No, na swoje ryby. I wkurza się, gdy ktoś tylko śmie ich
tknąć.
– Nie jestem obrzydliwa.
Przynajmniej to zobaczę.
Poszłam w tym moim zawiniątkiem do kantorka – królestwa
pani Adeli. Otworzyłam starą lodówkę, radziecki Mińsk, zajrzałam do środka i zdębiałam.
Na półce opisanej nazwą mojej
sekcji stało kilka otwartych pojemniczków do połowy wypełnionych różnymi robakami. Cieńszymi, grubszymi, tłuściutkimi, chudzieńkimi, jaśniejszymi i zupełnie
ciemnymi. Niektóre z nich, mimo
częściowej hibernacji, wylazły
były i popełzły sobie pozwiedzać
dość przestronne zakamarki Mińska. Nie respektując lokalnych
zwyczajów ani terytorialnych wytycznych, zajęły wszystkie półeczki. Na jednej z nich stał zakręcony słoiczek z czymś w środku, a
kilka robaczków z zainteresowaniem oglądało to coś przez szklaną szybkę.
Dobywający się stamtąd zapaszek
także nie należał do kuchennych.
Ani do smakowitych. Bynajmniej
nie był przyjazny moim wrażliwym i wyczulonym na smrody
nozdrzom.
Nie tykać robaków. Chętnie, ale
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gdzie mam położyć tę cholerną
chabaninę?
Z mięsem pod pachą udałam się
prosić właściciela inwentarza żywego o wyrozumiałość i ogarnięcie hasającego po lodówce stadka. Szczelnie okutane mięsko nie
powinno tak szybko prześmierdnąć robalem. Może przeżyłoby te
parę godzin w żywym towarzystwie bez uszczerbku na swoim
martwym wizerunku.
Zapukałam do pokoju wędkarza,
słysząc komunikat „wejść”, przekroczyłam próg sekcyjnego pasjonata.
– Panie Hieronimie, mogę
prosić o kawałek miejsca w lodówce? Pana robaki się rozlazły,
nie mam gdzie położyć mięsa. –
Wskazałam zawiniątko.
– Co? No co też pani wygaduje? Absolutnie nie. One muszą
być w lodówce, pojutrze mam
zawody. Potem następne. Nie mogą być zamknięte, bo pozdychają.
Zapłaciłem za nie…
Z ust wędkarza padła kwota, która wydała mi się cokolwiek absurdalna.
To tyle kosztują robaki? Rany
koguta!
Słuchałam go zdumiona. W pewnym momencie zaczął na mnie
krzyczeć.
Poinformował mnie mianowicie,
że to jego lodówka, jego niezbywalne prawo, przywilej. Jego robaki. Jeszcze, że w nosie ma moje
potrzeby i moje mięso. Mnie także. Jestem tu nowa, on pracuje
tu od lat. (Chyba od wieków). A ja
mam gówno do gadania. (Fakt.
Baby i ryby nie mają głosu. Wyjątek stanowią jego ryby nażarte
jego robalami). To są jego specjalne robaki, na które wydał majątek. (Kolejny fakt. Jeśli rzeczywiście kosztowały tyle, ile mówił, to
pioruńsko drogie były).
– Nie zamierzam ich mordować. Wszyscy wiedzą, żeby ich
nie ruszać! – oburzył się pasjonat.
On mógłby. Chyba.
Nakręcał się jak sprężyna. Ta od
Stefy.
Wrzaski wydziałowego Hiro słyszano w okolicznych pokojach.
Drzwi były pootwierane, bo panował gorąc i zaduch. Nie dość, że
stacjonowaliśmy na poddaszu, a
opierzenie dachu nad oknami
było metalowe, czyli w słońcu
rozgrzewało się niemiłosiernie, to
jeszcze nasz stale chodzący przegrzewający się sprzęt wymuszał
(Ciąg dalszy na stronie 40)
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wietrzenie CPO i robienie przeciągów.
(Jak współcześnie dzieje się w
nieklimatyzowanych serwerowniach).
Z czeluści swojego pokoju wyjrzała pani, z którą chwilę wcześniej
rozmawiałam o lodówce.
– No, pani Agnieszko, uprzedzałam. Nagrabiła sobie pani u Hirka. Skalała pani jego świętość.
Współczuję.
Jasne. Skalałam kolejną wydziałową świętość. Obraziłam następną świętą krowę. I jeszcze robaki
tejże. Znowu zmoczyłam dupę, a
straty moralne były nie do odrobienia. Tym samym zdobyłam
sobie jednego wroga więcej. Do
kolekcji.
Niech święta krowa się wypcha
tymi swoimi robakami. Wychodzę
poza wydział, mięsko upcham do
lodówki u zaprzyjaźnionych pań
w domu klubowym. Tam chyba
nie trzymają żadnych robaków.
Ani żywych, ani strupiałych.

***
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, gdy
zaczynałam pracować dla ojczyzny i służyć narodowi jako mundurowy stróż prawa, przeciętne
wynagrodzenie pracownika gospodarki narodowej wynosiło
trzydzieści parę dolarów. Zielonych, amerykańskich. W przeliczeniu po kursie czarnorynkowym. Zwykli nauczyciele zarabiali
mniej, oficerowie mundurowi nieco więcej. U polskich prywaciarzy
sprawa miała się najlepiej, ale ja
nigdy nie byłam prywaciarzem. I
zapewne już nim nie zostanę.
Dla jasności dodam, że miesięczne wynagrodzenie otrzymywaliśmy w polskich złotych, a nie w
walucie zachodniej. Za otrzymaną
pensję publiczną można było
przeżyć w miarę normalnie. Tutaj.
Nie tam. Zapłacić czynsz, kupić
jedzenie (pod warunkiem, że coś
oprócz octu i chleba było w sklepach), odzież, parę obrzydliwych
krajowych butów. Dawało się wychować dzieci. Raz na jakiś czas
pójść do teatru na spektakl, albo
do kina na film. Do koktajlbaru
na lody z bitą śmietaną. W księgarni kupić książkę, nawet trzy.
Uciułać na wózek, lodówkę i pralkę, wykupić towar z kartek żywnościowych. Oczywiście tylko
wtedy, gdy na sklepowych półkach leżał jakiś towar, a zakupy
udawało się poczynić. Po znajo-

mości albo po kilkugodzinnym
wystaniu w kolejce od trzeciej
nad ranem.
Markowe zachodnie ciuchy, gumę
do żucia, portugalskie sardynki w
puszce, nawet polską eksportową
czystą wyborową albo eksportową
szynkę konserwową w puszce
można było spokojnie nabyć za
walutę wymienialną lub „bony
dolarowe” w Peweksie. Albo w
Baltonie. Klasyczne kultowe dżinsy Rifle i Wranglery kosztowały
tam ponad dziesięć dolarów.
Amerykańskich. Czyli jakieś trzydzieści procent pensji. Litr wspomnianej czystej – około trzech
dolarów. Przy niezwykle oszczędnym trybie życia, kombinując
nieco i nie dojadając, lub też posiadając koneksje u ziomali pracujących za granicą czy krewnych
przysyłających paczki świąteczne,
można było uciułać środki na
zdobycie kilku dolarów (franków,
szylingów albo marek). Oczywiście tylko na czarnym rynku. Nawet nabywając je promocyjnie u
zaprzyjaźnionego cinkciarza –
waluciarza.
Jakoś szło. Raz na pół roku można było sobie sprawić nowe dżinsy i zadawać nimi ekskluzywnego
zachodniego szyku. Każdy polski
zadek wydawał się wtedy ładniejszy, szczuplejszy i najbardziej
elegancki. Okraszony zostawał
wizualno-werbalnym efektem
„ach” lub „wow”. Oglądano, podziwiano, cmokano, zazdroszczono.

*

Pewnego razu kolega Hieronim
zagaił pierwszy.
– O, dobrze, że panią widzę. Wejdź pani na chwilę. Mam
ważną sprawę.
– Proszę bardzo.
Nic nie stało na przeszkodzie,
bym na chwilę zboczyła z obranego kursu. Skorzystałam z zaproszenia i weszłam do pokoju zajmowanego przez trzech facetów.
Jak uprzednio do innych współpracowników, Hieronim zwrócił
się do mnie z pytaniem, czy nie
pożyczyłabym mu ośmiu marek
zachodnich. Bo bardzo ich potrzebuje. Na już, na teraz. Na
gwałt niemalże. Spieszyło mu się
okropnie, ponieważ następnego
dnia jeden z jego znajomych jechał na kilkudniową delegację
zagraniczną, do Republiki Federalnej Niemiec właśnie, i za te
pieniądze zadeklarował się nabyć
Hirkowi coś superważnego, po-
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trzebnego, wręcz niezbędnego do
życia.
– Odkupię pani potem, albo zapłacę w złotówkach. Po aktualnym kursie cinkciarskim.
Teraz chodzą po…
Wymienił aktualny kurs marki
zachodniej. Sporo było. Nie powiem. Aż mi dech zaparło. Zapierało bowiem za każdym razem,
gdy była o tym mowa.
– Panie Hirku, przykro mi.
Nie mam. Żadnej waluty zachodniej. Ani dolarów, ani franków.
– A erefenowskie marki?
– Też nie.
– To niech pani zaraz zapyta rodziców. – Uczepił się mnie
niczym rzep psiego ogona.
Ależ gość był bezczelny. Skąd w
ogóle pomysł, że ja pożyczę dla
niego jakieś pieniądze od rodziców? Nie mam pojęcia. Nawet nie
zamierzałam dzwonić, a co dopiero pożyczać, tym bardziej brać.
Choćby nawet tymi cholernymi
zachodnimi markami szastali na
prawo i na lewo. Wypychali materace, palili w piecu. Rodzice albo
ktokolwiek inny mi znany.
Hieronim zarabia, niezgorzej na
dodatek, regularnie dostaje premie za nic (nie, zasadniczo za
wędkowanie), nadto dużo większe
niż ja, jest lubiany oraz ustosunkowany. Niby. Niech sam sobie
organizuje.
Zaczęłam się zastanawiać, tak
przy okazji, czy tego czegoś ważnego nie można kupić u nas. Jakoś, gdzieś. Bardziej „załatwić”
albo „zorganizować”. Skoro to
takie pilne, i jeszcze życiowa potrzeba. Nie lubię gościa, wkurza
mnie jego głupie gadanie i mizogiński stosunek do dużo młodszej
koleżanki. Ale zanim kategorycznie mu odmówię i do końca wyjdę
na podłą świnię, powinnam się
chyba dowiedzieć, na co mu te
marki. Równowartość czterech
dolarów, mniej więcej, czyli, po
wymianie na złotówki, możliwość
przeżycia w PRL co najmniej jednego tygodnia. Taki mieliśmy
wtedy przelicznik czarnorynkowy.
Cóż takiego trzeba ściągnąć zza
zachodniej granicy?
Zdarzało się, że naprawdę nie
było innego wyjścia. Trzeba było
kupować towary za granicą, i na
nasze wychodziło wtedy bardzo
drogo. Dla dzieci bezglutenowych
przywożono mąkę kukurydzianą,
dla innych mleko w proszku, odżywki dla chorych niemowląt.
(Ciąg dalszy na stronie 41)
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Załatwiało się drogie zachodnie
leki, witaminy, suplementy diety,
hipoalergiczny proszek do prania.
Specjalistyczne szampony, kremy, pasty do zębów. Których to
produktów u nas ani nie produkowano, ani nie sprzedawano
nawet w peweksach.
Gnana poczuciem empatii, zrozumienia dla życiowych problemów
bliźnich, świadomością zaopatrzeniowej mizerii, oraz targana
elementarnymi zasadami przyzwoitości (nie wspominając o
ustawicznej chęci niesienia pomocy) postanowiłam zapytać.
Dociec prawdy u samego źródła.
Przysłuchujący się temu dziwnemu dialogowi dwaj sekcyjni koledzy zrobili głupie miny. Czekali
na moją reakcję.
– Zanim pomyślę, jak zała-

twić panu te marki na cito, proszę mi powiedzieć, na co pan to
potrzebuje.
– Na dwie butelki oleju arachidowego. Jest drogi, ale tam są
półlitrowe. Litr kosztuje około
ośmiu marek. Powinno mi wystarczyć na jakiś czas.
– Co proszę? Nie rozumiem. To jakaś specjalna dieta?
Ktoś jest chory? Nie może być nic
innego? Jakiś krajowy erzac, zamiennik?
– Nie może. Absolutnie.
Musi być specjalny olej, najlepiej
i najkorzystniej wychodzi z
orzeszków arachidowych.
Mówiąc „wychodzi”, chyba miał
na myśli cenę.
– Ale dla kogo? Na co?
– Na zanętę.
– Na co??? – Wybałuszyłam
ślepia, szczęka spadła mi w okoli-
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ce chudego cyca. Myślałam, że się
przesłyszałam. Doprawdy nie mogłam uwierzyć własnym uszom.
Zanęta! Przynęta to robaki. A zanęta? Rany!
Koledzy wyszczerzyli zęby.
– No, zanęta dla ryb. Mówię
przecież. To jest najlepszy olej, na
który biorą ryby. Są tam jeszcze
lepsze, ale droższe. Intensywnie
pachnie. No i białko, tłuszcz. Miesza się go z mąką, rozsypuje na
wodę, ryby podpływają i zawsze
biorą.
O matko kochana, co za kretyn!
Stary durny palant!
Zmroziło mnie. Popatrzyłam na
niego z głupią miną i bez słowa
wyszłam z pokoju.
Aneta Wybieralska
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Bezpłatną Pomoc Prawną w zakresie prawa konsumenckiego można uzyskać

w Regionalnym Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie,
ul. Tarasa Szewczenki 1,
Tel. 22 299 60 90, wew. 4
e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl
Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie

Informuje:

Porady i pomoc prawna członkom Stowarzyszenia można uzyskać
w godzinach otwarcia Biura Zarządu Oddziału w terminach jak niżej
Prezydium Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia prezydium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą („nie świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
Stały kontakt:
tel. kom.: 519 340 125, e-mail: jer7kow@poczta.onet.pl,

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430
MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY
Funkcjonuje od 2018 r. w Biurze Prezydium ZG SEiRP pod adresem e-mailowy: wykluczeni@seirp.pl
który jest punktem kontaktowym dla wszystkich byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bezprawnego poddania weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa przez działających w porozumieniu przedstawicieli IPN, MSWiA i ZER. Biuro Zarządu Głównego SEiRP

Olsztyński Biuletyn Informacyjny

Wydawnictwo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz, Korekta: Maria Kowalewicz
OBI w sieci na stronach www:
http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/
http://seirp.olsztyn.pl/
E-mail: jer7kow@poczta.onet.pl, tel. kom. 519 340 125.
10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41
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numer 218 - st. sierż. Daria Mitręga z OPP w
Olsztynie "Najlepszym biegaczem Warmii i Mazur 2021" (policja.gov.pl)

Gazeta-Senior-maj-05-2022.pdf (gazetasenior.pl)
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